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نقسم بالـله العظيم
مسلمين ومسيحيين

أن نبقى موّحدين 
الى أبــــد اآلبدين
دفاعًا عن لبنان العظيم
جبران تويني

غير مخصص للبيع
في "ملحق النهار"

ال مصالحة بين
االسالم والحداثة

اآلشوريون
أقلية األقليات

حبيبتي ذبحوها
ألن اسمها بغداد

الوطن المعلق

)ص 17 – 24(

افتتـاحيـة النهــار
بقلم املطران جورج خضر

أن نبقى مع الله
أن نبقى م��ع ال��ل��ه إن أع��ط��ى وإن خ��ذل أو حسبنا أن��ه خ��ذل هذه 
طاعتنا لإليمان. أنت فقير اليه وال تشترط عليه شيئًا إن أمدك 
بنعمة وال تتذمر إذا حرمك إياها. في ما تأخذ وفي ما ال تأخذ أنت 
فقير. أنت لست في تجارة مع الله. إن اعطى فهذا من محبته وإن 
أحيانًا  يجربك  ل��م  وإذا  مربيك.  ألن��ه  م��ن محبته  أيضًا  خ��ذل فهذا 

كيف تعرف انه أب لك في الحقيقة؟
هو لم يشترط عليك شيئًا فتكون معه. في غناك الروحي وفي 
فقرك هو معك. تجرد من عالقة التجارة معه. أفهم دفعة واحدة 
أنه إذا اغناك بنعمة أو أفقرك هو معك. لست معه في عقد ثنائي. 
العالقة بحبه لك. أنت تقبل حبه وتشكر. أنت إن أحببته ال تزيده 

شيئا.
الزم��ه لتحيا. وح��دك أن��ت ت��اف��ه. ك��ن معه لتجد أن ل��ك معنى. 
اإلنسان وحده بال إله صحراء. كيف يغتذي؟ مصلحتك ان تبقى 

معه. هو ال يستفيد منك بشيء. معه لك كيان ألنك وحيدًا 

محليات
المطران خضر

لـ"النهار": لفصل
الدين عن الدولة

قضايا
نظيرة جنبالط:

جسر 
بين تاريخين
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رتابته  الداخلي  المشهد  يستعيد 
وسط الدوران في فراغ سياسي ال 
يبدو مرشحًا ألي اختراق في وقت 
قريب، فيما بدأت الحكومة اإلعداد 
ل���م���ش���ارك���ة ل���ب���ن���ان ف����ي م��ح��ط��ت��ي��ن 
خارجيتين هما القمة العربية المقرر 
المقبل في  االسبوع  أواخ��ر  عقدها 
شرم الشيخ ومؤتمر الكويت الثالث 
للمانحين في نهاية الشهر. ويبدو 
المحطتين  ب��ه��ات��ي��ن  م��ع��ن��ي��ا  ل��ب��ن��ان 
ال��م��ت��ع��اق��ب��ت��ي��ن ال��ل��ت��ي��ن ت��ك��ت��س��ب��ان 
سواء  اليه،  بالنسبة  حيوية  أهمية 
التي  المصيرية  الملفات  من حيث 

ستطرح في القمة العربية وال 

جولة مشاورات 
جديدة بين بكركي 
وقيادات مسيحّية 

حول الرئاسة 

الحملة العونية إلى 
اتساع لمواجهة 

التمديد للقيادات 
األمنية والعسكرية 

لبنان ُيعد ملفاته إلى شرم الشيخ والكويت
قهوجي: متحّسبون لكل شيء بعد ذوبان الثلج

في  مسجد  على  انتحاري  هجوم  في  سقطوا  لقتلى  بالمالءات  غطيت  جثث 
)أ ب( صنعاء أمس.  

142 قتيالً يف هجمات على مساجد للحوثيين يف صنعاء

سوريا: عشرات القتلى يف هجمات وإقالة غزالي وشحادة

صنعاء - أبو بكر عبدالله 
 

أف���ض���ت ت���ج���اذب���ات ت��س��ب��ق م��ؤت��م��را 
ل���ل���ق���وى ال��س��ي��اس��ي��ة ال��ي��م��ن��ي��ة م��ن 
المقرر تنظيمه في الرياض للبحث 
في حلول لألزمة، إلى توسع خطير 
ألع���م���ال ال��ع��ن��ف وس����ط ت��ح��ذي��رات 
عبرت عنها أكثر القوى السياسية 
الطريق  فتحها  امكان  من  اليمنية 
لتنظيم "داعش" الذي أعلن أمس 
مسؤوليته عن هجومين انتحاريين 
اس��ت��ه��دف��ا م��س��ج��دي��ن ف���ي ص��ن��ع��اء 
م��دن��ي��ا  م���ق���ت���ل 142  ع����ن  واس�����ف�����را 

وإصابة 351.

وت���زام���ن���ت ه���ج���م���ات ص���ن���ع���اء م��ع 
الشعبية  واللجان  الجيش  سيطرة 
منصور  رب��ه  عبد  للرئيس  الموالية 
الخاصة  للقوات  مواقع  على  ه��ادي 
في محافظة لحج وسيطرة مسلحي 
"ال���ق���اع���دة" ع��ل��ى اج����زاء واس��ع��ة من 
هذه المحافظة التي سجلت أعمال 
لمستودعات  واسعة  وسلب  نهب 
ال����س����الح ال���ت���اب���ع���ة ل��ل��ج��ي��ش ف��ي��ه��ا. 
وأع��������دم م��س��ل��ح��و "ال�����ق�����اع�����دة" 29 
ج��ن��دي��ًا م���ن ال���ق���وات ال��خ��اص��ة بعد 
س��ي��ط��رت��ه��م ع��ل��ى ب��ع��ض ال��م��راف��ق 
أثار  مما  المحافظة،  في  الحكومية 

ردود فعل غاضبة. 

)و ص ف، رويترز(

أف�����اد "ال���م���رص���د ال���س���وري ل��ح��ق��وق 
ل��ن��دن مقرًا  ال���ذي يتخذ  االن���س���ان" 
ل��ه ان اكثر م��ن 70 رج��ال م��ن ق��وات 
ال����ن����ظ����ام ال������س������وري وال���م���س���ل���ح���ي���ن 
ال��م��وال��ي��ن ل��ه��ا ق��ت��ل��وا ف���ي ه��ج��م��ات 
االسالمية"  "ال��دول��ة  تنظيم  شنها 
)داع��ش( على مواقع لهذه القوات 
ف���ي ري���ف���ي ح��م��ص وح���م���اه ب��وس��ط 
البالد خالل الساعات ال�24 االخيرة. 
وق����ال م��دي��ر ال��م��رص��د رام����ي عبد 

الرحمن: "قتل اكثر من 70 عنصرا 
من ق��وات النظام وال��دف��اع الوطني 
الدولة  تنظيم  نفذها  هجمات  في 
اإلس��الم��ي��ة خ���الل ال��س��اع��ات االرب���ع 
وال��ع��ش��ري��ن ال��م��اض��ي��ة ع��ل��ى ح��واج��ز 
منطقة  في  النظام  لقوات  وم��واق��ع 
الشرقي  حمص  ري��ف  ف��ي  السخنة 
وم��ن��ط��ق��ة ال��ش��ي��خ ه����الل ف���ي ري��ف 
حماه الشرقي". وأوضح ان "معظم 
القتلى سقطوا في ريف حماه )نحو 
50 قتيال(، بينما قتل اآلخرون في 
ال��ى سقوط  ري��ف ح��م��ص"، مشيرا 

عدد لم يحدد من مقاتلي التنظيم 
الجهادي.

وت��س��ي��ط��ر ق������وات ال���ن���ظ���ام ع��ل��ى 
وح��م��اه،  ح��م��ص  محافظتي  معظم 
وه���ن���اك وج����ود م���ح���دود ل����"داع���ش" 
ف������ي ال������ري������ف ال����ش����رق����ي ل����ك����ل م��ن 

المحافظتين.
وأوض���ح���ت م���ص���ادر ان م��ق��ات��ل��ي 
"داع�������ش" ه���اج���م���وا ال���ط���ري���ق ال��ت��ي 
تستخدمها قوات النظام من حماه 
ال���ى ح��ل��ب وت��م��ك��ن��وا م��ن السيطرة 
تصدهم  ان  ق��ب��ل  س��اع��ت��ي��ن  عليها 

التي خسرت في  النظامية  القوات 
هذه المعركة نحو 52 جنديًا. 

 ال���ى ذل����ك،  ق���ال ع��ب��د ال��رح��م��ن: 
"ق���ت���ل اك���ث���ر م����ن 20 ش��خ��ص��ا ف��ي 
تجمع  ف��ي  ان��ت��ح��اري  ن��ف��ذه  تفجير 
احتفال  خ��الل  الحسكة  مدينة  في 
عشية عيد النوروز" الذي يحتفل به 
ال��ى اصابة عشرات  االك���راد، مشيرا 
آخ��ري��ن ب���ج���روح. ورج����ح  ان يرتفع 
عدد القتلى بسبب وج��ود اصابات 
خ��ط��رة، وان ي��ك��ون االن��ت��ح��اري من 

"داع����������ش". واش�������ار ال�����ى ان 

تفاوتت درجات الرؤية والمشاهدة بين مناطق العالم أمس لحدث كسوف الشمس اذ شاهده بعض سكان الكرة األرضية كاماًل، فيما خاب أمل كثيرين من سكان 
النصف الشمالي للكرة االرضية لعدم مشاهدته إطالقًا. وتأثر لبنان جزئيا وسط طقس غائم حجب الكسوف. وفي الصورة )رويترز( سياح قرب اهرامات الجيزة في 
ص 16 مصر يراقبون الكسوف بنظارات خاصة.  

كسوف كلي وجزئي 
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82 ســـنـة

عّلق نائب على نفٍي 
صَدر األسبوع الماضي 

لتعّرض رستم غزالة 
للضرب فقال إن 

المتحّدث ربما ال يعلم 
أو إنه ما زال ال يجرؤ 

على الكالم.

▪ ▪ ▪

يتّم البحث في توزيع 
عدد من الالجئين 

العراقّيين المسيحّيين 
على قرى خارج 

العاصمة ومحيطها.

▪ ▪ ▪

لوحظ أن ردًا قاسيًا 
صَدر عن وزيرة سابقة 

وطال جهات عدة 
قوبل بصمت ُمطَبق.

▪ ▪ ▪

قيل ألحد المرّشحين 
إلى الرئاسة "الصمت 

مفتاح الفرج، ألن 
كثرة الكالم تزيد 

األعداء".

▪ ▪ ▪

ل توّتر في  يسجَّ
العالقة بين وزير 

االتصاالت بطرس 
حرب والمدير العام 
ألوجيرو، وقد غاب 

األخير عن احتفال في 
الوزارة وأرسل ممثاًل 

له.

أســرار اآللـهة

روزانا بو منصف

ب��دا م��ن مجموعة ت��ط��ورات ومواقف 
التعطيل  مرحلة  ان  اخيرة  سياسية 
ال�������ت�������ي م���������ورس���������ت ف���������ي م������وض������وع 
في  لبنان  في  الرئاسية  االنتخابات 
انتظار ظروف افضل تسمح بايصال 
"حزب الله" مرشحه كانت في محلها 
وف��ق م��ص��ادر سياسية ت��رى ان هذا 
االنتظار الن االستحقاقات المنتظرة 
بدأت تؤتي ثمارها. فالموقف الذي 
اع��ل��ن��ه وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة ج���ون ك��ي��ري 
بانه  اق���راره  لجهة  الماضي  االس��ب��وع 
ي��ت��ع��ي��ن ع���ل���ى ال�����والي�����ات ال��م��ت��ح��دة 
االس��د وان كان  م��ع بشار  التفاوض 
تم نفيه الحقا أو توضيح مضمونه، 
ت��ه على ان��ه م��ن االش���ارات  تمت ق��راء
التي  االختبار  بالونات  أو  االيجابية 
ت��ط��ل��ق��ه��ا ال����والي����ات ال��م��ت��ح��دة على 
المضي  ع��ل��ى  اي����ران  تشجيع  سبيل 
اتفاق حول ملفها  اتجاه توقيع  في 
يغفل  ال  التصحيح  ان  اذ  ال���ن���ووي. 
وج�����ود ات���ج���اه���ات ال ت��س��ت��ب��ع��د ه��ذا 
من  الطاولة  على  ب��ات  دام  ما  الخيار 
كان  بعدما  االح��ت��م��االت  ضمن سلة 
م��رف��وض��ا س��اب��ق��ا. ه���ذه االح��ت��م��االت 
الخارجية  وزي��ر  ان عبر عنها  لبث  م��ا 
االلماني فرانك فالتر شتاينماير بعد 
ثالثة ايام على تصريح كيري بعدم 
م��ع االس���د من  ال��ت��ف��اوض  استبعاده 

اجل حل ازمة سوريا. 
وي���ن���درج ال��ت��ق��ري��ر ال��س��ن��وي ال��ذي 
االميركية  االستخبارات  قدمه مدير 
الشيوخ  مجلس  ال��ى  ك��الب��ر  جيمس 
في 26 شباط الماضي وح��ذف فيه 
كال من ايران و"حزب الله" من قائمة 
ال��ت��ح��دي��ات االره���اب���ي���ة ال��ت��ي ت��واج��ه 
المتحدة للمرة األول��ى منذ  الواليات 
سنوات عدة في اطار الخطوات التي 

تعزز موقع الحزب في ما يخص لبنان 
مباشرة. فالتقرير الذي لم يأت على 
ذك���ر ال��ح��زب س���وى م���رة واح����دة في 
اشارة الى التهديدات التي يواجهها 
تنظيم  مثل  متشددة  جماعات  م��ن 
ال���دول���ة االس��الم��ي��ة وج��ب��ه��ة ال��ن��ص��رة 
ي��س��ب��غ ع��ل��ى ال���ح���زب م��وق��ع��ا يضعه 
االره��اب��ي��ة  التنظيمات  م��واج��ه��ة  ف��ي 
ب�����دال ان ي���ك���ون واح�������دا م��ن��ه��ا وف���ق 
ذل��ك  ل��ل��ح��زب.  االم��ي��رك��ي  التصنيف 
ان����ه ف���ي ال��ت��ق��ري��ر ال���س���اب���ق ل��رئ��ي��س 
االستخبارات االميركية للعام 2014 
ادرج الحزب ومعه ايران ضمن قسم 
االرهاب معتبرا ان الحزب زاد نشاطه 
االره����اب����ي ال���دول���ي خ����الل ال��س��ن��وات 
االخ��ي��رة ال��ى درج���ة ل��م نلحظها منذ 
التسعينات. وفي ما بدا هذا التقويم 
م��رت��ب��ط��ا ب���ق���وة ب��ال��م��ف��اوض��ات ال��ت��ي 
ايران  مع  المتحدة  الواليات  تجريها 
اظهار  ومحاولة  النووي  ملفها  ح��ول 
حسن نيتها بتسليفها خطوات على 
ال��ط��ري��ق تحتاج ال��ى خ��ط��وات اخ��رى 
يظهر  نحو  وعلى  تثبيتها  اج��ل  م��ن 
اليران حصولها على تنازالت مسبقا 
عليها  يسهل  ما  االتفاق  انجاز  قبل 
بيعه في الداخل، فان لهذا التقويم 
م��ف��اع��ي��ل��ه داخ����ل ل��ب��ن��ان. ول��ل��م��ف��ارق��ة 
فان الحزب استطاع بدء قطف ثمار 
اص���ط���ف���اف���ه ف����ي م���ح���ور ال����دف����اع ع��ن 
النظام السوري فيما يلقى انتقادات 
من خصومه السياسيين في الداخل 
ومن الواليات المتحدة بالذات التي 
ال��ش��رور وذل��ك  يعتبرها م��ص��در ك��ل 
م��ن خ��الل اع��ت��ب��اره يقف ف��ي الموقع 
ال��م��ع��اك��س ل��ل��ت��ن��ظ��ي��م��ات االره��اب��ي��ة 
ال���ت���ي ت��ت��ه��دد ل���ب���ن���ان. ك��م��ا ان ه��ذا 
التقويم يعطيه براءة ذمة ان لم يكن 
م��ا يعتبره  ف��ي  ق��دم��ًا  ح��اف��زا للمضي 
م��واج��ه��ة ال��ت��ه��دي��دات ع��ل��ى ال��ح��دود 

ب���راءة  غ���رار  ع��ل��ى  ال��س��وري��ة  اللبنانية 
الذمة التي اعطاها كالبر الي��ران في 
لكبح  "نيات  لديها  انها  من  تقريره 
وب��ن��اء ش��رك��اء متجاوبين  ال��ط��ائ��ف��ي��ة 
وتخفيف وطأة التوترات مع المملكة 
السعودية" في حين ان النظرة الى 
الذي  والتهديد  المنطقة  اي��ران في 
باتت تشكله في دول عدة تختلف 
��ل اي����ران ف��ي ال��ح��رب 

ّ
كليا ك��م��ا ت��دخ

ال���ع���راق���ي���ة وه����و م���ا دف����ع م��س��ؤول��ي��ن 
ام��ي��رك��ي��ي��ن أخ���ي���رًا ال���ى ال��ت��خ��وف من 
فتنة مذهبية في العراق تناقض ما 

ذهب اليه كالبر. 
المعنية  المصادر  ما ال تستبعده 
هو ان يجري توظيف هذه التطورات 
في خانة الدفع نحو المزيد من تعزيز 

ال���م���وق���ع ان ف����ي م����ا خ����ص م���وض���وع 
ان�����خ�����راط أك����ب����ر أو اوس�������ع م����ن اج���ل 
وفق  االرهابية  التنظيمات  مواجهة 
ب��ه بعد ذوب���ان الثلج  م��ا ت��م التبشير 
ع��ل��ى م���ا ق����ال األم���ي���ن ال���ع���ام ل��ل��ح��زب 
ح��س��ن ن��ص��رال��ل��ه ب��م��ا ي��س��م��ح للحزب 
ب��ق��ي��ادة ه���ذا االت���ج���اه وت��ال��ي��ا تعزيز 
موقعه. كما من غير المستبعد الدفع 
أي���ض���ًا ن��ح��و ت��ن��س��ي��ق م���ا م���ع ال��ن��ظ��ام 
السوري بذريعة مواجهة االرهاب ما 
دام��ت بعض ال��دول المؤثرة ترى ان 
ال��ت��ف��اوض م��ع االس���د غير مستبعد. 
اطار  في  توظيفها سيجري  ان  كما 

ازالة شبح الخطورة الذي كان يمثله 
ت��ح��ال��ف زع��ي��م ال��ت��ي��ار ال��وط��ن��ي ال��ح��ر 
مع الحزب واث��ر ذلك على احتماالت 
وص��ول العماد ع��ون ال��ى قصر بعبدا 
م���ع ت��غ��ي��ي��ر ال��ت��ق��وي��م ال�����ذي ي��ت��ن��اول 
ال��ح��زب م��ن ج��ان��ب االم��ي��رك��ي��ي��ن ول��و 
التنظيمات  قائمة  على  ي��زال  ال  ان��ه 
تعتمدها  ال��ت��ي  اره��اب��ي��ة  ال��م��ص��ن��ف��ة 

االدارة االميركية. 
ان  التطورات  ه��ذه  ان خالصة  اال 
ان��ت��ظ��ار ن��ت��ائ��ج ال��م��ل��ف ال���ن���ووي ك��ان 
يستحق االنتظار حتى اآلن بالنسبة 
ال��ح��زب م��ن حيث تسوية  ال��ى فريق 
ن��ار مفاوضات  ام��ور على وق��ع  جملة 
ه��ذا الملف. وف��ي الوقت ال��ذي يرى 
ال���ب���ع���ض ان االم������ر ق����د ي���س���اع���د ف��ي 
أج��ل لعب  م��ن  اداءه  ال��ح��زب  تطوير 
دور أك��ب��ر ف��ي اس��ت��ق��رار ال��ب��ل��د، ف��إن 
ك��ث��رًا ي��ن��زع��ون ال��ى م��ش��ارك��ة مخاوف 
اقليمية من ان يتم التسليم اميركيا 
ومن  المنطقة  ف��ي  بنفوذها  الي���ران 
بينها لبنان حيث يقول المسؤولون 
االيرانيون انهم يسيطرون عليه كما 
على عواصم 3 دول أخرى. وهو األمر 
الذي يجعل رهانات قوى 8 آذار على 
مرحلة ما بعد النووي االيراني مبررة 
في ضوء اعتقاد ان اي��ران ستقتطع 
لنفسها مكاسب على ن��اره ال بد ان 
ت��ن��ع��ك��س ف���ي م��ن��اط��ق ن��ف��وذه��ا في 
بالمنطقة  اميركي  اهتمام  عدم  ظل 
بالنجاح  اوباما  ادارة  اهتمام  بمقدار 
وانهاء  النووي  اي��ران  انهاء ملف  في 
ع��ق��ود م��ن ال��ع��داء معها. وت��ال��ي��ًا فإن 
االن���ت���ظ���ار ي��س��ت��م��ر م��ه��م��ًا م����ن اج���ل 
امتالك القدرة الكافية على تسييل 
م����ا ي��ع��ت��ب��ره ه�����ذا ال���ف���ري���ق م��ك��اس��ب 

أساسية له حتى اآلن. 

rosana.boumonsef@annahar.com.lb

رهان "حزب الله" وفريقه على االنتظار
لم يكن خاطئًا... واملرحلة لتكريس املكاسب؟

تحليل سياسي

ال يستبعد أن يجري 
توظيف تطّورات ما قبل 

النووي للدفع نحو تنسيق 
مع النظام السوري

بري: "الحريري يقاتل 
ببسالة للدفاع عن الحوار 

وهو صاحب الكلمة الفصل 
في خاتمة المطاف"

ال تستبعد مصادر 
"مستقبلية" محاوالت 

إحداث شرخ بين الحريري 
والسنيورة

الهبة السعودية بالسالح 
الفرنسي "قّلعت" والتأخير 

سببه التصنيع

العماد قهوجي مستقباًل النقيب الكعكي ومجلس نقابة الصحافة في اليرزة أمس.  )م. ت.(

ال يفّوت رئيس كتلة "المستقبل" مناسبة أو موقفًا، إال يجدد 
التذكير بالثوابت السياسية لتياره، وال سيما حيال "حزب الله". لكن 

مواقفه االخيرة أثارت هجوما شرسا شنه الحزب عليه، لم يجد 
الوسط المستقبلي ما يبرره.

اقتراب شهادة السنيورة أمام املحكمة
هل هو الدافع لحملة "حزب الله" وحلفائه؟

قهوجي: متحّسبون ألي تطور على السلسلة الشرقية
"داعش" مجموعة كذابين ولصـوص ال عالقة لهم بالدين

أعلن قائد الجيش العماد جان قهوجي انه ال يريد الفراغ الرئاسي، لكنه أشار الى "أن هذا 
الموضوع والجواب عنه ليسا عندي، فأنا مسؤول عن المؤسسة العسكرية ولست مسؤوال 

عن سياسة البالد". وأكد "أن الهبة السعودية بالسالح الفرنسي "قّلعت"، والتأخير سببه 
التصنيع ألن االسلحة المتفق عليها لم تكن مصنعة سلفا". ووصف تنظيم "داعش" بأنه 

"جماعة كذابين، ولصوص يهمهم المال والسرقة والنساء وال عالقة لهم بالدين".

سابين عويس

لكتلة  االسبوعية  البيانات  تخلو  ال 
ال��م��واق��ف العالية  "ال��م��س��ت��ق��ب��ل" م��ن 
ال��ن��ب��رة ح��ي��ال س��ي��اس��ة "ح����زب ال��ل��ه" 
وتورطه في سوريا وتداعياتها على 
ال����داخ����ل ال��ل��ب��ن��ان��ي. ل��ك��ن ك���ل تلك 
ال��ب��ي��ان��ات، م��ع��ط��وف��ة ع��ل��ى ال��م��واق��ف 
الرئيس  الكتلة  لرئيس  الشخصية 
ال��س��ن��ي��ورة، وإن ج���اءت أحيانًا  ف���ؤاد 
ل��ت��خ��ال��ف ال��س��ي��اس��ة ال���ع���ام���ة ل��ل��ت��ي��ار 
االزرق، كما يتراءى للبعض، لم تخرج 
ف��ي ال���واق���ع ع��ن ت��ل��ك ال��س��ي��اس��ة، وال 

سيما بعد انطالق الحوار مع الحزب.
ح���اف���ظ ال���س���ن���ي���ورة ع���ل���ى ه��ام��ش 
التي  الملفات  إل���ى  بالنسبة  م��ن��اورة 
ص��ن��ف��ت ت���ح���ت خ���ان���ة "ال���خ���الف���ي���ة"، 
وال����ت����ي ظ���ل���ت خ������ارج ج������دول اع���م���ال 
طاولة الحوار، فلم يتراجع عن تجديد 

مواقف تياره منها.
ظ��ن ال��ح��زب أن���ه ب��ان��ط��الق ال��ح��وار، 
والشعبي  السياسي  االحتفال  وبعد 
بذكرى 14 شباط، اخُتصرت الحركة 
هي  كما  تماما  بالتيار،  االستقاللية 
آذار  ت��ح��ال��ف 8  إل���ى  بالنسبة  ال��ح��ال 
ال��ذي بات ُيختصر بالحزب - وهكذا 
ك����ان ال���وض���ع أس���اس���ًا - ل��ك��ن تبني 
لقوى  ال��وط��ن��ي  للمجلس  ال��س��ن��ي��ورة 
14 آذار وإعالنه صراحة مساهمته في 
صياغة بيانه الختامي، أث��ار حفيظة 
الحزب نظرا إلى المقاربة التي تجمع 
ب���ي���ن ال���م���ج���ل���س ال���وط���ن���ي ال����س����وري 

والمجلس الحديث الوالدة محليًا.
ول��ك��ن ه��ل ه��ذه االس��ب��اب كفيلة 
ب���أن تجعل ال��ح��زب ي��خ��رج ع��ن ط��وره 
الوتيرة  بهذه  هجومه  وي��رف��ع سقف 
على رئيس كتلة "المستقبل"، فيما 
كل أجواء الحوار بين الجانبين تشي 
ب����أن االم������ور ت��س��ي��ر ب��ش��ك��ل طبيعي 

بأس  ال  تقدمًا  تسّجل  وال��ن��ق��اش��ات 
به؟

ال ي��ع��ي��ر ال��س��ن��ي��ورة ال��ح��م��ل��ة عليه 
أهمية. ولكن مصادر بارزة في كتلته 
امتعاضها من االستهداف  ال تخفي 

الشخصي له.
ول������دى س���ؤال���ه���ا أي�����ن ت��ض��ع ه��ذه 
إل�����ى ان ال أج���وب���ة  ال���ح���م���ل���ة، ت��ش��ي��ر 
واض����ح����ة ت���ب���رر االم�������ر. ل���ك���ن ال��م��س��ار 
الهجومي الذي بدأ تدريجًا قبل فترة 
قصيرة وارتفعت حدته أخيرًا، يأتي 
م���ن توجه  أي����ام قليلة  م��س��اف��ة  ع��ل��ى 
السنيورة إلى الهاي لإلدالء بشهادته 

أمام المحكمة الخاصة بلبنان الناظرة 
ف��ي ج��ري��م��ة اغ��ت��ي��ال ال��رئ��ي��س رفيق 
ال���ح���ري���ري، وه����و م���ا ي��ج��ع��ل ال���ص���ورة 
أوض�����ح، خ��ص��وص��ا إذا أج��ري��ن��ا ق���راءة 
هادئة للهجوم ومعطياته وعناصره.

المصادر  تجريها  مراجعة  أي  ف��ي 
ال��م��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل��ل��م��واق��ف ال��ه��ج��وم��ي��ة 
وآخرها  السنيورة،  استهدفت  التي 
على لسان الوزير السابق وئام وهاب 
الذي بلغ به االمر اتهامه بأنه جزء من 
المشروع االسرائيلي، يظهر جليًا أن 
ق��رارًا بتهشيم ص��ورة السنيورة  ثمة 
وت��ش��وي��ه��ه��ا ل��ض��رب ص��دق��ي��ت��ه أم���ام 
المحكمة، خصوصًا أن شهادته قد 
تكون االبرز واالهم، نظرًا إلى العالقة 
الوطيدة التي كانت تجمعه بالرئيس 

ال��ي��ه على  ال��ح��ري��ري وتجعله االق����رب 
كل الصعد، وحافظ أسراره.

من ك��الم وه��اب إل��ى ك��الم رئيس 
ك��ت��ل��ة "ال����وف����اء ل��ل��م��ق��اوم��ة" ال��ن��ائ��ب 
م��ح��م��د رع����د ال�����ذي س����أل ع���ن صفة 
ال���س���ن���ي���ورة، وه����و م���ا ي���ع���زز ان��ط��ب��اع 
ه���ذه ال��م��ص��ادر ع��ن ال��ن��ي��ة ال��واض��ح��ة 
الرجل، معطوفة  لنزع أي صفة عن 
عليها دع��وة مبطنة إلى استبعاده، 
ت��ت��ل��م��س��ه��ا ال���م���ص���ادر ف����ي دع�����وات 
الحريري  الرئيس سعد  إل��ى  الحزب 

"لتخفيف بعض االثقال".
وم������ن ه������ذا ال���م���ن���ط���ق، ت��س��ت��ط��رد 
المصادر في قراءتها ألسباب الحملة 
على السنيورة أن ثمة سببًا آخر يدفع 
إلى ضرب صورة الرجل وإحداث شرخ 
بينه وب��ي��ن ال��ح��ري��ري، وخ��ص��وص��ًا أن 
بأن  تشي  معطيات  المصادر  لهذه 
الحزب وحلفاءه يربطون عودة زعيم 
الحكومة  رئ��اس��ة  إل���ى  "المستقبل" 

بضرورة إبعاد السنيورة عنه.
في أي حال، تتجه االنظار اعتبارا 
م��ن االث��ن��ي��ن ال���ى اله����اي ح��ي��ث يبدأ 
ب��ش��ه��ادت��ه، وه��ي  اإلدالء  ال��س��ن��ي��ورة 
شهادة ينتظر أن تحمل الكثير عن 
تلك المرحلة التي سبقت استشهاد 

رفيق الدرب.
ق���ب���ل أس���اب���ي���ع، أّج������ل ال��س��ن��ي��ورة 
تقنع  ل��م  شهادته ألس��ب��اب صحية، 
بعض االوساط التي ربطت التأجيل 
"المستقبل"  ورغبة  ال��ح��وار  بانطالق 

في عدم التأثير في مساره.
ف��م��اذا ع��ن ال��ش��ه��ادة ال��ي��وم؟ وهل 
تفتح ال��ب��اب أم���ام م��س��ارات ج��دي��دة 
بالتيار وال سيما  ال��ح��زب  ع��الق��ة  ف��ي 
أن خ��م��س��ة م���ن ع��ن��اص��ره ف���ي قفص 

االتهام؟

Sabine.oueiss@annahar.com.lb

اليرزة  في  قهوجي  العماد  استقبل 
الصحافة  ن��ق��اب��ة  وف���د مجلس  أم���س 
برئاسة النقيب عوني الكعكي، ودار 

معه حوار هنا أبرز وقائعه:
■ كيف تنظر الى الفراغ الرئاسي؟

- ال أري��د ه��ذا ال��ف��راغ، ولكن الجواب 
عن هذا الموضوع ليس عندي، فأنا 
العسكرية  ال��م��ؤس��س��ة  ع��ن  م��س��ؤول 
ول��ي��س ع��ن سياسة ال��ب��الد وم��ا أق��وم 
به هو واجبي، فالجيش منتشر على 
ال���ح���دود وف���ي ك��ل ل��ب��ن��ان وي��ج��ب ان 

نكون موحدين.
■ أال تخشى بعد ذوبان الثلج ان تقع 

مواجهة كبيرة في جرود عرسال؟
اإلحتماالت  ك��ل  أمامنا  نضع  نحن   -
ون����ت����رق����ب ك�����ل ش������يء ون���ت���خ���ذ ك��ل 
ال��ذي��ن صمدنا  اإلح��ت��ي��اط��ات، فنحن 
أرب������ع س���ن���وات ح��ت��ى االن، وأخ���ذن���ا 
العبرة من هذا االمتحان. لذلك نحن 
م��ت��ح��س��ب��ون ل���ك���ل ش������يء، ع��م��ل��ي��ات 
وه���ج���م���ات، ول��ك��ن ل���ن أع��ل��ن ع���ن أي 
أمر ألن ذلك يدخل في نطاق سرية 
وال  ونجاحها،  العسكرية  العمليات 
يجوز ف��ي أي ح��ال ان ن��دع ع��دون��ا أو 
ال��م��س��ل��ح��ي��ن ال���ذي���ن ن��ح��ن ف���ي ح��رب 

خطتنا  يعرفوا  ان  معهم،  وم��واج��ه��ة 
وتفكيرنا.

■ ما هو موقفكم من زي��ادة 5 آالف 
متطوع الى عديد الجيش كما طالب 

رئيس مجلس النواب نبيه بري؟
- عديد الجيش كان 58 ألفا واليوم 
أصبح 70 ألفا، وهو اآلن منتشر في 
ك��ل ل��ب��ن��ان، ع��ل��ى ال���ح���دود م��ع ال��ع��دو 
اإلس��رائ��ي��ل��ي حيث ينسق م��ع ق��وات 
األم����م ال��م��ت��ح��دة، ول���ه دور ام��ن��ي في 
الداخل، إضافة الى مواجهة اإلرهاب، 
وقد حقق نجاحات كبيرة في مختلف 
ال���م���ج���االت. وإن ك���ل م���ا أط��ل��ب��ه من 
لنفسي،  للجيش وليس  ال��دول��ة هو 
دوالر  م���ل���ي���ون   50 ط��ل��ب��ت  وال�����ي�����وم 
لحاجات طارئة للجيش. وهناك أكثر 
من دولة تمدنا بالسالح واالميركيون 

في الطليعة.
■ ... لكن أميركا تمد اسرائيل أيضا 

بالسالح؟
- ال م��ج��ال ل��ل��م��ق��ارن��ة وه����ذا م��وض��وع 
آخ�����ر، ون���ح���ن م���ن أك���ث���ر ال������دول ال��ت��ي 
ت���ح���ظ���ى ب����ال����م����س����اع����دة االم���ي���رك���ي���ة 
حاجات  من  ونسبة %90  للجيش، 
الجيش تأتي من الواليات المتحدة، 

وهي مساعدة عينية وليست مالية، 
الحديثة  األسلحة  األميركي  ويزودنا 

جدا جدًا. 
أم�����ا ال���ه���ب���ة ال���س���ع���ودي���ة ب��ال��س��الح 
��ع��ت"، والتأخير 

ّ
ف��ق��د "ق��ل ال��ف��رن��س��ي 

سببه التصنيع ألن االسلحة المتفق 
عليها لم تكن مصنعة سلفًا. وهناك 

هبة ال� 500 مليون دوالر السعودية 
في اطار هبة المليار التي قسمت الى 
االجهزة  الجيش وسائر  بين  جزءين 
مليارات كلها  الثالثة  وهبة  االمنية، 
كذلك  الصحيح.  الطريق  في  تسير 
زودت�����ن�����ا ب���ري���ط���ان���ي���ا م��ن��اظ��ي��ر ل��ي��ل��ي��ة 
على حدودنا  مراقبة  أب��راج  وشيدت 

مع سوريا.
■ ماذا استجد في ملف العسكريين 

المخطوفين؟
- "داعش" جماعة كذابين ولصوص، 
وال  والنساء  والسرقة  ال��م��ال  يهمهم 
ب��ال��دي��ن، مجموعة قتلة  ل��ه��م  ع��الق��ة 
وخ���ارج���ي���ن ع���ن ال���ق���ان���ون، ي��س��رق��ون 

وينهبون ويقتلون باسم الدين.
ل����م����اذا ال ي���ت���دخ���ل ال���ج���ي���ش ف��ي   ■
ال�����م�����ف�����اوض�����ات ال������ج������اري������ة إلط������الق 

العسكريين؟
- الدولة قررت حصر الموضوع بجهة 
معينة، وال��م��دي��ر ال��ع��ام ل��الم��ن ال��ع��ام 
ال���ل���واء ع��ب��اس اب��ره��ي��م ع��ل��ى ت��واص��ل 
دائم معي ويطلعني على كل ما يدور 

في هذا الشأن.
■ أشير الى انشقاقات حصلت في 

الجيش؟
- الجيش متماسك وال انشقاق على 
االط��الق، انه صامد، والحمدلله على 
الطائفية الجيش. أما عمليات الفرار، 
ك��ان  ب��ث��الث��ة عسكريين  ف��م��ح��ص��ورة 
الجيش قرر االستغناء عن خدماتهم. 
ثالث حاالت ال تعني شيئا على 70 
الفارين  ع��دد  أن  افترضنا  ول��و  أل��ف��ا. 
بلغ 200 شخص، فهذا يبقى ضمن 

الطبيعي، وهذا يدعو الى االعتزاز.

8 آذار: الحوار مع الفريق الحواري يف "املستقبل"
 خيار صائب ورهان صحيح يتعّين املضّي به 

ابرهيم بيرم 

ل���م ي��ع��د ج���ي���دا ال���ق���ول ان دوائ����ر 
الله"  "ح���زب  ف��ي  والتحليل  ال��ق��رار 
ذهبت عشية جلسة الحوار االخيرة 
"تيار  وممثلي  الحزب  ممثلي  بين 
التحديد  وجه  وعلى  المستقبل"، 
التصعيدية  المناخات  اعقاب  في 
ال���ت���ي أع��ق��ب��ت اح���ت���ف���ال "ال���ب���ي���ال" 
موازنة  رحلة  في  الماضي،  السبت 
وم��ف��اض��ل��ة ب��ي��ن ال��ع��ودة ال���ى كنف 
ه���ذا ال���ح���وار او م��ب��ارح��ت��ه ال���ى غير 
رج��ع��ة وف����رط ع��ق��د ال��ط��اول��ة ال��ت��ي 
ان��ت��ص��ب��ت ف��ي رح����اب ع��ي��ن التينة 
ورع��اي��ت��ه��ا م��ن��ذ ال��ش��ه��ر االخ��ي��ر من 

العام الماضي.
اآلراء  انقسمت  ال��ح��ال،  بطبيعة 
بين فريق مستاء مما اعتبره "لعبة 
توزيع ادوار ومواقف متقنة يلعبها 
يرفع  ل��ذل��ك  وه��و  االزرق"،  "ال��ت��ي��ار 
لواء الدعوة الى التحرر من موجبات 
ه����ذا ال����ح����وار ال���ب���ال ج������دوى، وب��ي��ن 
ف���ري���ق آخ����ر ي���رف���ع ش���ع���ار ال��ت��م��ه��ل 
واع��ط��اء  الصبر  بفضيلة  والتحلي 
االمر فرصته المطلقة مع ما يعني 
ذل���ك م��ن ع��ض ع��ل��ى ال���ج���راح التي 
تسبب بها، خصوصا الطرح االخير 
ل��ل��رئ��ي��س ف����ؤاد ال��س��ن��ي��ورة، ال���ذي 
ف��ت��ح ب���اب م��ش��ك��ل ك���اد أن يطيح 

انجاز الحوار.
الى  والنقاش  السجال  وانتهى 
خ���الص���ة م��ل��زم��ة ل��ل��ج��م��ي��ع ج��وه��ره��ا 
في  تكمن  العليا"  "المصلحة  ان 

استئناف السير بالحوار. 
 هذه الخالصة التي اتت مناخات 
ونقاشات الجلسة الحوارية الثامنة 
تكن  ل��م  لتثبت صحتها،  االخ��ي��رة 
قرار  بل هو  اعتباطيا،  او  عابرا  ام��را 
متخذ بناء على رحلة حوارات وتحّر 

من قواعدها اآلتي: 
- ثبت لدى قيادة الحزب بالبرهان 
اليه شك،  ال��ذي ال يرقى  والدليل 
داخ��ل  متعارضين  رأي��ي��ن  ث��م��ة  ان 
م���وض���وع  ح���ي���ال  االزرق"  "ال���ت���ي���ار 
مسيرة الحوار والرهان على نتائجه، 
درجة  الى  الحوار  يعارض  احدهما 
ال��ى ص��رم حبله  الصريحة  ال��دع��وة 
ف����ي ال���ق���ري���ب ال���ع���اج���ل وواج���ه���ت���ه 
وال��رأي  السنيورة،  الرئيس  البارزة 

ورهاناته. 
الى فريق  بالنسبة  ولم يعد خافيا 
اخ���ذ  ال�������ذي  ال����ف����ري����ق  ان  آذار   8
ع���ل���ى ع���ات���ق���ه م��ه��م��ة ن���س���ف ح����وار 
ع���ي���ن ال���ت���ي���ن���ة ع���ب���ر ب����ث "االج��������واء 
ال��م��س��م��وم��ة" ب��ك��ل ال��وس��ائ��ل وف��ي 
كل المناسبات، يسعى ضمنا الى 

تحقيق اآلتي: 
-1 فرض امر واقع يأسر الجميع من 
دون استثناء ويبقيهم أسرى ردود 

الفعل والحيلولة دون اي تقدم.
ي��ت��ك��ئ على  ال��ف��ري��ق  ه����ذا  - ان   2
ن���ظ���ري���ة ان ال����ح����وار م����ن االس�����اس 
ل���م ي��ك��ن م��س��ت��س��اغ��ا م���ن ال��ق��اع��دة 
ال���ع���ري���ض���ة ل����"ت���ي���ار ال��م��س��ت��ق��ب��ل"، 
البداية  منذ  تعتبر  ان��ه��ا  خصوصا 
ان������ه ي���ص���ب ف����ي م��ص��ل��ح��ة "ح����زب 
ال سيما  السياسي،  وم��ح��وره  الله" 
ي��ق��دم شيئا وليس  ل��م  ال��ح��زب  ان 
ف��ي وارد ت��ق��دي��م اي ت���ن���ازل، وه��و 
ماض في نهجه الداخلي المعروف 
وم��س��ت��م��ر ف���ي "م���غ���ام���رات���ه" داخ���ل 

سوريا وفي ساحات أخرى.
ومهما يكن من امر، فإن "حزب 
ال���ل���ه"، وال��م��ح��ور ال��س��ي��اس��ي ال���ذي 
ي��ن��ت��م��ي ال���ي���ه، ب����ات ي��ت��ص��رف في 
اع���ق���اب ال���م���ن���اخ���ات ال���ت���ي س���ادت 
اعقاب  االخيرة وفي  الحوار  جلسة 
الرد الذي بادر اليه وزير الداخلية 
ال��ذي  ال��ك��الم  على  المشنوق  نهاد 
ادل��ى به وزي��ر العدل اش��رف ريفي 
ف�����ي ال���ج���ل���س���ة االخ�����ي�����رة ل��م��ج��ل��س 
ال������وزراء، وخ��ص��وص��ا ل��ج��ه��ة تأكيد  
ت�����ع�����اون "ال������ح������زب" ال���م���ط���ل���ق ف��ي 
البقاع  ف��ي  االمنية  الخطة  تنفيذ 
ال��ش��م��ال��ي ك��م��ث��ال ع��ل��ى ت��ع��اون��ه مع 
ال����دول����ة، ع��ل��ى أس�����اس ان خ��ي��اره 
ف��ي ش���أن ال��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ح��وار 
وتوفير ف��رص اس��ت��م��راره ه��و خيار 
من  واب��ع��د  ويثبت صحته.  صائب 
ذل��ك يجد "ال��ح��زب" ان ال��ح��وار بدأ 
يعطي بواكير ثماره المرجوة على 
اك���ث���ر م���ن م���س���ت���وى، وب��ال��ت��ال��ي لم 
ترفا  الحوار  في  قدما  المضي  يعد 
س��ي��اس��ي��ا ب���ل ه���و م��ص��ل��ح��ة واع����دة 
ت��س��ت��اه��ل ال���م���ث���اب���رة، وت��س��ت��أه��ل 

التضحية إذا لزم االمر.
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الثاني يؤيد استكمال الحوار حتى 
ن��ه��اي��ات��ه ألن ف��ي��ه م��ص��ل��ح��ة ك��ب��رى 
الالزمة  العبور  قنطرة  كونه  للتيار 
ل���ل���ع���ودة اآلم���ن���ة وال��م��س��ت��ق��رة ال��ى 
ال��ح��ك��م، وف��ي ص���دارة ه��ذا الفريق 
مع  نفسه  الحريري  سعد  الرئيس 
ثلة من اركان التيار االساسيين. 

وق����د ت��ن��اه��ى ال����ى ع��ل��م ال���ح���زب نبأ 
المحاوالت الدؤوبة التي بذلها رموز 
الخمسة  االي���ام  االول خ��الل  ال���رأي 
ال��رأي موحد  ان  ليظهروا  الماضية 
وليدحضوا  االزرق"  "التيار  داخ��ل 
نظرية ان ثمة انقساما وتباينا في 

الرأي والرؤى حيال موضوع الحوار.
نبيه  ال��ن��واب  رئ��ي��س مجلس  ان   -
اب��ل��غ قبيل س��اع��ات زواره من  ب��ري 
الفريق  ان  وس���واه���م،  االع��الم��ي��ي��ن 
ال����ح����واري ف���ي "ت���ي���ار ال��م��س��ت��ق��ب��ل" 
والذي يقوده الرئيس الحريري هو 
االوزن، وهو الذي نعلم انه يقاتل 
ب��ب��س��ال��ة ل��ل��دف��اع ع��ن رح��ل��ة ال��ح��وار 
الضرر بها  وص��ّد كل ما من شأنه 
عليه  نعول  ونحن  فيها،  والتأثير 
الى  ومطمئنون  االس��اس  ونعتبره 
ان����ه ص���اح���ب ال��ك��ل��م��ة ال��ف��ص��ل في 

خاتمة المطاف.

- ان "ت��ك��ت��ل ال��ت��غ��ي��ي��ر واالص����الح" 
ال��ت��ي كّونها  ال��ق��ن��اع��ة  م��ا زال ع��ل��ى 
عقب اللقاء األخير لرئيسه العماد 
الحريري  الرئيس  مع  عون  ميشال 
ف��ي "ب��ي��ت ال���وس���ط"، وف��ح��واه��ا ان 
العودة  الحريري ال يكتم رغبة في 
الحكومية،  السرايا  في  مكانه  الى 
ل���ذا ف��ه��و ي��رغ��ب ف��ي س��ل��وك منهج 
س���ي���اس���ي ح�������واري ي���ب���دل ال��ك��ث��ي��ر 
السابقة،  والمناخات  ال��وق��ائ��ع  م��ن 
وبالتالي فان التكتل يعتبر نفسه 
الفريق  ه���ذا  ب��دع��م  م��ب��اش��رة  معنيا 
الن ف���ي ذل����ك م��ص��ل��ح��ة س��ي��اس��ي��ة 

وطنية. 
وب���ن���اء ع��ل��ى ك���ل ه����ذه ال��م��ع��ط��ي��ات 
التي تراكمت لدى مكونات فريق 
وم��ش��ارب��ه،  ت��الوي��ن��ه  ب��ك��ل  آذار   8
ي��ج��د ن��ف��س��ه ام����ام م��ه��م��ة اس��اس��ي��ة 
في المرحلة المقبلة، من عناوينها 

العريضة اآلتي: 
- دع�������م ك�����ل االج�����������واء ال����ح����واري����ة 
ال���ت���ي ف���رض���ت ن��ف��س��ه��ا ف���ي اآلون����ة 
االخ��ي��رة وخ��ص��وص��ا ح���وار "ال��ح��زب 
- ال��م��س��ت��ق��ب��ل" ب���اع���ت���ب���اره ق��ض��ي��ة 
ذات ب��ع��د م��س��ت��ق��ب��ل��ي م���ن ش��أن��ه��ا 
ال���ت���أس���ي���س ل���ل���م���رح���ل���ة ال��م��ق��ب��ل��ة، 
وت�������ح�������دي�������دًا ل�����م�����رح�����ل�����ة م��������ا ب���ع���د 
االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة ال��م��وع��ودة 
وتعزز   ري���ب،  وال  ساعتها  واآلت��ي��ة 
فرص نظرية "حكم االقوياء" التي 
رفع لواءها العماد عون منذ الصيف 

الماضي.
- تقديم كل فرص الدعم للفريق 
المستقبل"  "تيار  داخ��ل  ال��ح��واري 
ال��وق��وف في وج��ه التيار اآلخر  عبر 
والكشف عن مخططاته وتوجهاته 
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هل ينهار "التحالف الدولي"؟
اكبر خطأ ترتكبه الدول العربية المهددة من التمدد االيراني في 
المنطقة من العراق الى سوريا فلبنان واليمن، هو انتظار الرئيس 
االميركي باراك اوباما حتى يقرر ان يعير اذنًا صاغية العتراضات 

الحلفاء التاريخيين الذين صار لهم اكثر من ثالثة اعوام يوجهون 
الرسالة تلو االخرى الى االدارة االميركية، من غير ان تلقى اي صدى 
فعلي. فبعد الخطأ الفظيع الذي ارتكب بالموافقة على تغليب نوري 

المالكي اثر االنتخابات ما قبل االخيرة، وتشكيله حكومة نكلت 
بالسّنة العراقيين بدوافع مذهبية متطرفة، وفتحت الباب مشرعا امام 
انهيار مشروع الدولة، وانتهت باجتياح تنظيم "داعش" ثلث العراق 
نهاية الصيف المنصرم، وانطالق حرب مفتوحة جانبها االبرز طائفي 
مع بدء اجتياح "الحرس الثوري" االيراني لكل مفاصل الحكم بشقيه 
االمني، العسكري والسياسي، حصلت خطيئة أكبر في سوريا بترك 

ادارة اوباما تدير الخيارت المصيرية للشعب السوري وحدها، فيما 
كان قرارها الفعلي يستبعد اسقاط بشار االسد، واالسهام في منع 

اجتياح "الحرس الثوري" االيراني وميليشياته الطائفية كـ"حزب 
الله" الجزاء واسعة من سوريا، واستيالئها على مفاصل القرار الفعلية 

في دمشق بحيث تحول بشار االسد الى واجهة الحتالل ايراني ما 
عاد مقنعا. اما الكارثة فكانت السكوت عن "سكوت" االميركيين 

واالعتماد على المجتمع الدولي لحماية الشرعية في اليمن، فحصل 
االجتياح االيراني بالواسطة وسقطت صنعاء بيد الميليشيات، وهرب 

الرئيس الشرعي الى عدن ليطلق مقاومة بوجه االنقالبيين. 
لقد بدأت مؤشرات االنقالب االميركي في المنطقة تلوح قبل 

 العرب مشلولي الحركة، وقد حاول 
ّ

بضعة أعوام، ومع ذلك ظل
العاهل السعودي الملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز رفع الصوت 

في وجه واشنطن، لكنه بقي وحده في الساحة، وما لقي بجانبه 
احدًا لتشكيل جبهة حقيقية بوجه انقالب التحالفات في المنطقة. 

فالخيار االميركي في ظل ادارة الرئيس باراك اوباما هو ايران، وال 
شيء غيرها. وهو يرفض االستماع الى الحلفاء التاريخيين. حتى 
كادت المنطقة كلها تسقط تحت االحتالل االيراني من العراق 

الى اليمن وسط سكوت اميركي، وكل ذلك تحت عنوان "محاربة 
االرهاب" وبذريعة مواجهة "داعش". 

على العرب االتحاد اآلن قبل الغد. وعليهم العمل بجدية لحل 
الخالفات مع تركيا على قاعدة التقريب بين القاهرة وانقرة، مما يقوي 

الجبهة ويمنحها قدرة على موازنة االجتياح االيراني للمنطقة. الكل 
في حاجة الى الكل. تركيا في حاجة الى العرب االقوياء، والعكس 
صحيح. حتى مصر وتركيا اذا ما تصالحتا بوساطة سعودية نعرف 

انها انطلقت، تكونان أقدر على أداء دوريهما االقليميين الكبيرين. 
أكثر من ذلك، يجب ان يدرك االميركيون ان سكوتهم الذي يمنح 

ايران تغطية الجتياح المنطقة، له انعكاسات خطيرة على "التحالف 
الدولي" ضد االرهاب في المنطقة، فال يمكن القبول بترك ايران 

تجتاح العراق وسوريا بذريعة محاربة "داعش". ليس اسوأ من خيار 
"داعش" إال خيار "الحرس الثوري". فليحزم العرب أمرهم. 
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زوايا ودوائر
علي حماده

املطران خضر لـ"النهار": العلماني حّر يف السياسة من دون رأي أحد
ما يهّم الدول الغربّية النفط واملال املوجودان لدى املسلمين

ألين فرح

ك��ل هـــذه الــســنــيــن فــي الــخــدمــة لم 
تــتــعــبــه، "ثــمــة تــعــب بــمــعــنــى كــثــرة 
العمل، لكن ال يوجد تعب معنوي، 
انـــــا مـــؤمـــن بـــهـــذا الـــــشـــــيء"، يــقــول 
لـــ"الــنــهــار". لكن هــل أجــرى تقييمًا 
الــطــويــل في  الــمــســار االداري  لــهــذا 
"اواًل  يــجــيــب:  الــعــمــل األســـقـــفـــي؟ 
انـــا انــســان مــقــّصــر دائـــمـــًا". لــمــاذا؟ 
"أنــا أعــرف هــذا األمــر ألنني درســت 
الـــالهـــوت وأحــــب يــســوع الــمــســيــح، 
ـــــذا أقـــيـــس نــفــســي أنـــــي مــقــّصــر.  ل
لكن فــي داخـــل نفسي، ومــن دون 
مــاذا يعني أن  أنــا أدرك  أعلنها،  أن 
يكون االنــســان مطرانًا في األصــل. 
المطران أو الكاهن هو انسان يحب 
الـــنـــاس جــمــيــعــًا، الــكــبــار والــصــغــار، 
والجهالء، ويعرف نفسه  المثقفين 
انـــه فــي خــدمــتــهــم فــقــط. والــخــدمــة 
ــم، 

ّ
فـــي الـــدرجـــة االولـــــى هـــو أن يــعــل

في  كثيرًا  مــعــروفــة  تكن  لــم  لكنها 
أوساطنا، فما كان معروفًا عند الروم 
األرثــوذكــس ان المطران هــو الــذي 
يملك صوتًا جمياًل، لكن اكتشفنا 
الحــقــًا فــي الــحــركــة أن الــمــطــران هو 

م". 
ّ
الذي يعل

الــذي  التقصير  أيــن يكمن  لكن 
تــردد  مــن دون  عــنــه؟ يجيب  تكلّم 
"مــقــّصــر ألنـــي أعــــرف جــمــال يسوع 

الــمــســيــح، لــكــنــي أعــــرف أنــــي بعيد 
مـــن هــــذا األمـــــــر". إال انــــه لـــم يــنــدم 
على مرحلة سابقة، ربما ألنه اختار 
هــــذه الـــطـــريـــق، ويـــعـــرف ان "الــــروم 
لكنهم  سهلين،  غير  االرثــوذكــس 

رعية الله وأنا مكلف بخدمتهم".
لم يفكر يومًا في االستقالة من 
الــخــدمــة، ويـــرى ان الــفــكــرة ليست 
ســـديـــدة. "أحــيــانــًا يــتــعــب االنــســان 
بأنه من األفضل أال يتولى  ويشعر 
ــــف بــــهــــا. فــي 

ّ
ــــل

ُ
الــــخــــدمــــة، لـــكـــنـــه ك

الــكــنــيــســة ال نــمــلــك الــحــريــة اذ انــنــا 
بــه،  الــقــيــام  وعلينا  بــأمــر  نكلف 

ونعتبر ان هذا رأي الله".
كــنــســيــًا أيــــضــــًا، تــعــتــبــر 
قــــــــوانــــــــيــــــــن الــــكــــنــــيــــســــة 
االرثـــوذكـــســـيـــة صـــارمـــة، 
وهـــــــو الـــــــــذي ســـــاهـــــم فــي 
يرى  أال  الكنيسة،  نهضة 

انــــــه يـــجـــب تـــطـــويـــر بــعــض 
لناحية  الكنسية  القوانين 

اســتــقــالــة الــمــطــارنــة 
مثاًل، كما 

فــعــلــت الــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيــة؟ 
يــجــيــب الــمــطــران خــضــر: "ال توجد 
قــــوانــــيــــن ال يـــســـتـــطـــيـــع االنــــســــان 
لكن  تطبيقها،  او  الــيــهــا  الــوصــول 
على الكاهن اإليمان أواًل انه كاهن 
وهــــو أقــيــم مـــن أجــــل هــــذه الــخــدمــة 
آخـــر، كالمال  وأال يبحث عــن شــيء 
أن  القبول  ايضًا  وعليه  والــوجــاهــة، 
الناس ُمتِعبون ألنهم ال يحبون الله 
فالله متطلب جدًا،  وبعيدون منه. 
يطلب مــنــك كــل حــيــاتــك وفــكــرك، 
وخصوصًا اذا كــان االنــســان مثقفًا 
جـــدًا ويــحــّب أن "يــفــلــت"، فــالــلــه ال 

يحّب هذا االمر".
ـــنـــســـبـــة الـــــــى اســـتـــقـــالـــة  ـــال امـــــــا ب
الــمــطــارنــة األرثـــوذكـــس، ومــن دون 
مقارنة مع اآلخرين، ففي رأيه "اننا 
نعتقد انه إذا شاخ المطران فنشعر 
بــذلــك وتــبــقــى مــنــه الــــقــــدوة، لكن 
المطران  ليشارك  يركضون  الناس 
في المآتم واألفــراح. أما االشخاص 
المطران  ان  الــواعــون روحيًا ويــرون 
أصبح كبيرًا في السّن وال يستطيع 
الحضور، فيقولون 
يــكــفــيــنــا انـــه 
يـــــصـــــلـــــي 
مــــــــــــــــــــــن 
أجلنا، 

يحّبون فــي الــمــطــران الــتــقــوى. وامــا 
فتغريهم  الــدنــيــويــون  االشـــخـــاص 
أشياء في المطران كأن يبني بيوتًا 
وأوقــــافــــًا، لــكــن أهــــل الــلــه يــمــّيــزون 
مـــا بــيــن الـــكـــاهـــن الــتــقــي والــكــاهــن 

المرتِزق".

توحيد العقيدة
وقوانينها،  الكنيسة  مــن  بعيدًا 
انــه كان  ُيــعــرف عــن المطران خضر 
دائـــمـــًا مـــن مــحــبــذي لـــقـــاء اإلنـــســـان 
يشدد  وبالتالي  المحبة،  في  اآلخــر 
عـــلـــى الــــحــــوار مــــع اآلخـــــريـــــن. فــعــنــد 
الكاثوليك،  مــع  الــحــوار  ســؤالــه عــن 
خصوصًا حول توحيد عيد الفصح 
فــي هذا  الــشــرق  واهتمام مسيحيي 
الــمــوضــوع، ونحن فــي زمــن الصوم، 
يــنــتــفــض قـــائـــاًل: "آخــــر مـــا يهّمني 
توحيد عيد الفصح، فليعّيدوا عيد 
الفصح 10 مـــرات فــي الــســنــة، مــاذا 
يهّمني فــي األمـــر؟ الــنــاس يضعون 
أهمية على أمر ال أهمية له. يهّمهم 
تـــوحـــيـــد الـــعـــيـــد، أمـــــا الـــمـــهـــم فــهــو 
تــوحــيــد الــعــقــيــدة"، هـــذا األســـاس 

بالنسبة اليه. 
أما عن الحوار مع المسلمين اليوم 
المعتدلة،  التيارات  تراجع  في ظل 
ونمو التطرف التكفيري الذي ينفي 
امكان العيش معًا، فهل ما زال مؤمنًا 
ــــه؟ يـــؤكـــد "نـــحـــن مـــضـــطـــرون الــى  ب
وبقدرته  باالنسان  إليماننا  الــحــوار 
ــب عــلــى كــل المصاعب 

ّ
الــتــغــل عــلــى 

الــــتــــي كــــانــــت فــــي مـــاضـــيـــه أو فــي 
ماضي طائفته، لذلك نسعى دائمًا 
للبقاء مع بعضنا البعض نحن 
والـــمـــســـلـــمـــيـــن". وعـــن 
الفكر المتطرف، يقول 
يــأتــي  الــــتــــطــــّرف  "ان 
الضعف  مــن  دائــمــًا 
يوجد  الــســيــاســي. 
الدنيا  فــي  تــطــّرف 
االســـــالمـــــيـــــة، ألن 

من  سياسيًا  مقموعون  المسلمين 
الـــدول الــكــبــرى. والــــدول الغربية ال 
تــريــد وال تــرضــى الــى هــذا الــيــوم ان 
أخــــــرى صـــغـــرى خــــارج  تــنــشــأ دول 
ـــغـــربـــي، لـــذلـــك ال تــقــبــل  الـــنـــطـــاق ال
بتحرر المسلمين. والتطّرف هو ضد 

المسلمين".

"سنبقى هنا"
ـــعـــنـــف فــي  بــســبــب الــــتــــطــــّرف وال

الــمــنــطــقــة، ثــمــة مــطــالــبــات بحماية 
الــمــســيــحــيــيــن فــــي الــــشــــرق الـــذيـــن 
يــــتــــعــــرضــــون لــــعــــمــــلــــيــــات تــهــجــيــر 
وتـــــنـــــكـــــيـــــل، نـــــاهـــــيـــــك عـــــــن هـــــدم 
الــكــنــائــس، فــهــل يــخــاف الــمــطــران 
المسيحي في  الــوجــود  عــلــى  خــضــر 
هـــذا الــشــرق؟ يــجــيــب: "يــســوع قــال 
سأكون معكم حتى منتهى الدهر". 
مكاننا،  فــي  هنا،  "سنبقى  يكمل: 
ومــــن يـــريـــد ان يــقــتــلــنــا فــلــيــقــتــلــنــا، 

ونكون فرحين لو متنا شهداء".
المسيحيون  يــكــتــفــي  هـــل  لــكــن 
بـــالـــصـــالة؟ أال يــمــكــن فـــعـــل شـــيء 
أصـــبـــح  الـــــوقـــــت  ان  أم  النــــقــــاذهــــم 
مــتــأخــرًا؟ يــؤكــد ان "الـــدول الغربية 
لــن تــفــعــل شــيــئــًا وال يــهــّمــهــا شيئ 

مــن هـــذا االمــــر. كــل مــا يــهــّم الـــدول 
الغربية النفط والمال الموجود لدى 
المسلمين، اما المسيحيون فمعهم 
الــرب. بالنسبة الّي ال أرى حاًل على 
السياسي. هذا كان وضع  الصعيد 

المسيحيين منذ ألفي سنة".

اعتقاد غير مؤَسس
الــحــوارات  داخــلــيــًا، وضمن حركة 
القائمة في لبنان، ثمة اختالف في 
وجهات النظر بين ان االسالم دين 
ودنيا، وبين المسيحية التي تحاول 
لم  لكنها  السياسة،  مــن  تبتعد  ان 
تــنــجــح. كــيــف يــــرى الــــى الــســيــاســة 
في لبنان؟ والــى أيــن ستصل هذه 
الحوارات كلها؟ يظّن المطران خضر 
"ان شوكة المسلمين ستقوى، لكن 
الغربي  العالمين  في  اعتقادًا  هناك 
والعربي، غير مؤَسس في الواقع، ان 
أصبح  إذا  وأنــه  لونه مسيحي  لبنان 
المسيحيون اقل من النصف، فثمة 
لهم  يتركوا  أن  الــعــرب  عند  اعتقاد 
مجااًل ليبرزوا، وأن يظهروا ان لبنان 
لهم  المسلمين  وان  مسيحي  وطــن 

منفعة في ذلك". 
إال أنه يرى ان لبنان سيبقى كما 
هو؟ "لبنان لم ُيكتب له أن يموت 

ولم يكتب له أن يعيش".
ومشكالتها  السياسة  أيــن  لكن 
ــــديــــن االرثــــــوذكــــــس،  مــــن رجـــــــال ال
يجيب: "نحن االرثــوذكــس، ان كنا 
لــم نــكــن، علمانيون  رجـــال ديـــن أو 
نــؤمــن بــفــصــل الـــديـــن عـــن الـــدولـــة. 
علمًا ان العلماني له الحق في الكالم 
وحـــــّر فـــي الــســيــاســة، مـــن دون ان 

يأخذ رأي أحد".
خـــتـــامـــًا، وفــــي مــلــف الــمــطــرانــيــن 
المخطوفين، يقول ان ال معلومات 
لــديــه عنهما، ولــأســف ال يــبــدو أن 

ثمة أمرًا جديدًا في الملف. 

aline.farah@annahar.com.lb
المطران خضر متحدثًا الى 
"النهار".  )ناصر طرابلسي(

¶ رئيس كتلة "المستقبل" 
فؤاد السنيورة استقبل في بلس 
النائب نديم الجميل، وبحثا في 

األوضاع.
¶ النائبة بهية الحريري عرضت 
في مجدليون مع سفيرة االتحاد 

األوروبي أنجيلينا ايخهورست، 
األوضاع في لبنان والمنطقة، الى 
الوضع في الجنوب ومنطقة صيدا 

تحديدًا.
كذلك تشاورا في المسائل ذات 

االهتمام المشترك بين االتحاد 

األوروبي و"مؤسسة الحريري 
للتنمية البشرية المستدامة"، 

خصوصًا على صعيد دعم مشاريع 
التنمية المحلية.

¶ أعلن المكتب االعالمي 
في الديوان البطريركي للروم 

الملكيين الكاثوليك أن البطريرك 
غريغوريوس الثالث لحام، سيذيع 

ظهر الثلثاء المقبل من الربوة، 
رسالة الفصح وزمن القيامة 

 بعنوان: 
"بشرى الفصح، بشرى القيامة".

حدث... لم يحدث... سيحدث

لبنان يطرح على مؤتمر الكويت الثالث
"خطة االستجابة" بملياَرْي دوالر لعامين

يوسف لغرفة املحكمة: الحريري كان يعلم 
أنه ُمراَقب يف تحركاته وخاضع للتنّصت 

خليل فليحان

ثّمن المسؤولون دعوة مجلس االمن 
الــمــجــتــمــع الـــدولـــي الـــى االســـــراع في 
أن  الــتــي سبق  الــمــســاعــدات  تقديم 
أعلن عنها في مؤتمر الكويت الثاني 
للمانحين العام الماضي، والى زيادة 
مــلــمــوســة فـــي الــمــســاعــدة الــمــقــدمــة 
المحدد  الثالث  المؤتمر  في  للبنان 
الجاري.  الشهر  من   31 في  انعقاده 
واكــــــد وزيــــــر الــــشــــؤون االجــتــمــاعــيــة 
لـــ"الــنــهــار" ان لبنان  رشــيــد دربــــاس 
سيطرح على مؤتمر الكويت" خطة 
اللجوء  لمعالجة  لبنان  مع  االستجابة 
مليارين  ميزانية  وتتطلب  السوري، 
دوالر لمدة سنتين، يرصد منها 37 
و63  اللبناني  لالستقرار  المئة  في 
المئة لأعمال االنسانية، تنفق  في 
عــلــى مــلــيــون لــبــنــانــي فــقــيــر ومــلــيــون 

الجئ سوري.
وأوضـــــح انـــه نــاقــش هـــذه الخطة 
مــع ســفــراء كــل مــن أمــيــركــا وفــرنــســا 
المعتمدين  والسعودية  وبريطانيا 
ـــبـــنـــان، ومـــــع وزيـــــــر الــتــنــمــيــة  لـــــدى ل
االلماني  التعاون  االقتصادية ووزير 
غيرد موللر ومدير البنك الدولي في 
بيروت الذي زاره الخميس الماضي، 
ولــمــس اســتــعــدادًا واعــــدًا مــن هــؤالء 
لــتــمــويــل الــخــطــة الــتــي تــحــرك لبنان 
المفوضية  أبلغت  بعدما  لوضعها، 
الــعــلــيــا لــالجــئــيــن الـــوزيـــر دربــــاس ان 
المبلغ  المانحة لم تسدد من  الــدول 
الـــــذي وعـــــدت بـــه ســــوى مـــا نسبته 
عــام 2013 و49 في  المئة  فــي   53
هــنــاك  وحـــالـــيـــًا  عـــــام 2014،  الـــمـــئـــة 
بـــــرودة فـــي تــســديــد األمــــــوال. وهـــذا 
يفسر ما طالب به المجلس في بيانه 
لجهة تــســديــد مــا وعـــدت بــه الـــدول 

المساهمة، وهو ما حدا بدرباس على 
وضع خطة االستجابة وزيادتها في 
الحاجات  الى  نظرًا  الثالث،  المؤتمر 

المستجدة.
الــمــســؤولــيــن يمكنه  مـــن  أحــــد  ال 
إنكار اجتماع الدول االعضاء على ما 
يتحمله لبنان من تدفق غير منقطع 
لالجئين السوريين. إال أنهم قالوا إن 
المانحة  الــدول  والتزام  الوعود شيء 
شيء آخر. ولكن ما موقف المجلس 
من الــدول التي تلكأت في تسديد 
الـــمـــبـــالـــغ الــــتــــي كــــانــــت قـــــد وعـــــدت 
بــهــا، أو عــلــى األقــــل أيـــن هــي اآللــيــة 
تلك  لجعل  المجلس  وضــعــهــا  الــتــي 
لتمكين  المبالغ  دفــع  تلتزم  الـــدول 
الالجئين من االستمرار في حياتهم 
الــطــبــيــعــيــة، وال ســيــمــا فـــي مــجــالــي 
الصحة والتعليم؟ وسأل أحد الوزراء 
الــمــعــنــيــيــن مــــن يــضــمــن أن الـــــدول 
نهاية  ستلتزم  الدفع  عن  المتخلفة 
المئة،  فــي  مئة  الكويت  فــي  الشهر 

انها تسدد دفعة؟ وهــل تكتفي  ام 
بــذلــك ام انــهــا ســتــتــجــاوب مــع دعــوة 

المجلس في مزيد من التبرعات؟.
واســتــغــرب الــمــســؤولــون اعــتــراف 
الـــمـــجـــلـــس فـــقـــط بــــعــــدد الــالجــئــيــن 
الـــســـوريـــيـــن الـــمـــســـجـــل فـــقـــط لـــدى 
الــمــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــالجــئــيــن، وهــو 
الـــعـــدد  فــيــمــا  الــــفــــًا،  و180  مـــلـــيـــون 
الــفــعــلــي وفـــقـــًا الحــــصــــاءات رســمــيــة 
ألف، ولكان  المليون و700  يتجاوز 
زاد بنسبة أكبر لوال االجــراءات التي 
اتخذتها الحكومة للتثبت من هوية 
الــالجــئ عــنــد الــحــدود ورفـــض عــودة 
بإثارة  الــى سوريا. ووعــد  من يسافر 
هـــذه الــمــســألــة مــع رئــيــس الحكومة 
تـــمـــام ســـــالم ألن لـــبـــنـــان عـــاجـــز عــن 
تحمل تدبير شؤون ما يقارب نصف 
مــلــيــون نــســمــة غــيــر مــســجــلــيــن لــدى 
التي  الــدول  الــى  المفوضية. ولفتوا 
في  مندوبيها  عبر  بالتعبير  اكتفت 
الــرئــاســي عــن قلق المجلس  الــبــيــان 

ــــعــــدديــــة لــالجــئــيــن  مـــــن الـــنـــســـبـــة ال
تستوعبه  ما  تفوق  التي  السوريين 
اي دولـــة فــي مثل هــذه الــحــالــة، من 
دون الـــتـــجـــاوب مــــع مــــا يـــطـــالـــب بــه 
لــبــنــان مــنــذ نــحــو أربـــع ســنــوات، وهــو 
اعــدادًا  الكبرى  الــدول  ان تستوعب 
اللبناني  االســتــيــعــاب  وطـــأة  تخفف 
تلك  سيما  وال  السوريين،  لالجئين 
الـــتـــي تــســتــضــيــف ســنــويــًا الجــئــيــن 
كالواليات المتحدة وكندا. أما دول 

الخليج فلم تستضف الجئين.
الــجــهــود والمساعي  الــى  وأشــــاروا 
الـــتـــي يــبــذلــهــا االمـــيـــن الـــعـــام لــالمــم 
مــــون لتوفير  بــــان كـــي –  الــمــتــحــدة 
أقــصــى الــمــســاعــدات لــلــبــنــان الـــذي 
الالجئين،  من  هائاًل  كّما  يستضف 
وسيطلق في مؤتمر الكويت المقبل 
دعوة جديدة لمضاعفة المساعدات 

للبنان.

khalil.fleyhane@annahar.com.lb

كلوديت سركيس

أن��ه��ت غــرفــة الـــدرجـــة االولـــــى في 
برئاسة  بلبنان  الخاصة  المحكمة 
الــقــاضــي ديــفــيــد راي، االســتــمــاع 
الـــى افــــادة الــنــائــب غــــازي يوسف 
محامي  مــن  المضاد  باالستجواب 
"تيار  النائب في  الدفاع. وتناول 
الــمــســتــقــبــل"، ردا عــلــى الــمــحــامــي 
هاتفيين  اتصالين  يونغ،  ديفيد 
ــــــعــــــادي الـــخـــاضـــع  عــــلــــى الـــــخـــــط ال
لـــلـــتـــنـــصـــت وهــــــــو يــــــــــدرك ذلــــــك، 
أجـــراهـــمـــا مــــن قـــصـــر قـــريـــطـــم فــي 
شباط 2005 بالمدير العام لقوى 
االمــن الــداخــلــي سابقا الــلــواء علي 
للمخابرات  السابق  والمدير  الحاج 
توقيف  اثــر  عـــازار،  ريمون  العميد 
مقربين منه في جمعية لتوزيعهم 
الزيت على فقراء زكاة في مناسبة 
العيد. واضاف ان الحريري خاطب 
الـــحـــاج فـــي ذلــــك االتـــصـــال فــاتــحــا 
الشاهد  مكبر الصوت في حضور 
وسليم دياب معاتبا قائال له"انت 
تــعــرف أنــي ازكـــي بــرمــضــان". وهو 
اتصل ليقول له ان "ما حصل تجن 
وتعسف. كان يعتبره شخصا من 
العائلة بعدما كان قيما على امنه 
ومــرافــقــتــه فـــي الـــداخـــل والـــخـــارج 
لــثــمــانــيــة اعـــــــوام، مـــشـــيـــرا الــــى ان 
الــتــوقــيــف تــم بــنــاء عــلــى اســتــنــابــة 
قــضــائــيــة. وتــحــدث عــن انـــه جــرى 
قوى  مــن  اي شخص  على  الحظر 
بناء  الحريري  يــزور  الداخلي  االمــن 
على أوامر الحاج في ضوء معلومات 
مــن بعض ضــبــاط فــي قــوى االمــن 
كــانــوا يــتــرددون الــيــه، وذلــك بعد 
اســتــقــالــة الــحــريــري مــن الــحــكــومــة 
في تشرين 2004 . وأفاد انه بعد 

الحاج مديرا قام بتقليص  تعيين 
فصل 

ُ
ت التي كانت  العناصر  عدد 

لـــــرؤســـــاء الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــقـــيـــن. 
وأضـــاف ان الــحــريــري أقــفــل الخط 
الحاج  يتفوه  ولــم  قــويــة.  بطريقة 
بــــأي شــــيء فــيــمــا اعــتــبــر الــحــريــري 
منه  المقربين  توقيف  عملية  ان 
التكلم  مـــن  أراد  وهـــو  ســيــاســيــة. 
على الخط االرضــي ايصال رسالة 
الــــى الــمــتــنــصــت انــــه مــســتــمــر في 
خــطــتــه االنـــتـــخـــابـــيـــة حـــتـــى الـــفـــوز 
رغــم هــذه االعــمــال التعسفية. ثم 
كــــان االتــــصــــال الـــثـــانـــي مـــع عــــازار 
بالطريقة نفسها. وأعرب الشاهد 
عن اعتقاده ان عالقة عمل كانت 
تــربــط االخــيــر بــرســتــم غــزالــي النــه 
مع  مباشرة  بطريقة  يتعامل  كــان 
كــــل مـــوقـــع امـــنـــي وعـــســـكـــري فــي 
لـــبـــنـــان. وتـــحـــدث مــعــه ايـــضـــا عن 
ســبــب الــتــوقــيــف الــتــعــســفــي وان 

اشــخــاصــا مــرتــبــطــيــن بـــعـــازار قــامــوا 
بعملية التوقيف. وبادره الحريري 
تتعقبني  "لـــمـــاذا  االتــــصــــال:  فـــي 
"ومن  يوسف:  وقــال  وتوقفني"؟ 
خالل ما سمعته في ذلك االتصال 
الحريري  مــن  االتــهــام مباشرا  كــان 
انــه مراقب بدقة  له . وكــان يعلم 
فـــــي كـــــل تــــحــــركــــاتــــه، وثــــمــــة مــن 
الرسالة من  ايصال  فــأراد  يتعقبه 
خــاللــه عـــن الــتــعــســف والــتــضــيــيــق 
عــلــيــه وعـــلـــى اتـــبـــاعـــه. وبــــــدوره لم 
االولــى  المكالمة  مثل  عــازار  يجب 
وقال الحريري ما أراد قوله واقفل 
الــخــط. ولــم أره قــط مــســتــاء. كان 
القيود  وكــســر  ومبتسما  مسالما 

في االتصالين". 
وأيـــــد يـــوســـف مــضــمــون افــــادة 
سابقة له. وقال ردا على القاضي 
مــن  "رأى  الـــــحـــــريـــــري  ان  راي، 
الضروري ان تضم الحكومة كتلة 

الله والمسيحيين  جنبالط وحزب 
النيابية  االنتخابات  بعد فوزه في 
الــمــزمــعــة. وهــــو ســعــى دائـــمـــا الــى 
تــشــكــيــل حـــكـــومـــة لـــتـــكـــون عــلــى 
مسار واحد. وكان واضحا انه قبل 
اغتياله باسبوعين او ثالثة كانت 
ال تــــزال ثــمــة مــســافــة بــيــنــه وبــيــن 
الحزب في الشأن االنتخابي. وقال 
حــرفــيــا امـــامـــي عــلــى درج بــكــركــي 
ســــنــــكــــون يـــــــدا واحــــــــــدة لـــخـــوض 
االنــــتــــخــــابــــات مـــــع الــــمــــعــــارضــــة”. 
لــم يتمثل  واضـــاف: "قــبــل 2005 
حــزب الــلــه فــي الــحــكــومــات. وكــان 
الـــتـــمـــثـــيـــل فـــيـــهـــا لـــحـــركـــة "أمــــــل" 
ومقربين من السوريين في وزارات 
وعمل  الــســبــع.  باستثناء  الشيعة 
الحزب كان عبر مجلس النواب". 

وكــــــان اســــتــــجــــواب مـــضـــاد مــن 
ادواردز.  أيــــــان  ــــدفــــاع  ال مـــحـــامـــي 
اجتماع  فــحــوى  ان  الشاهد  وأفـــاد 
الــــــحــــــريــــــري وبــــــشــــــار االســــــــــد فــي 
حــضــور الــضــبــاط الــثــالثــة لــم يكن 
ســـــرا عـــلـــّي وعـــلـــى مــقــربــيــه وعــلــى 
فحواه  نقل  وهــو  اللبنانيين.  كــل 
ـــــى الـــعـــديـــد، ولــم  ــــي وال ووصـــــل إل
يكن جدوى في مفاتحته مباشرة 
فــــي هـــــذا الــــمــــوضــــوع، لـــئـــال نــثــيــر 
علم  على  والنــنــي  مــجــددا  مشاعره 
انه سيتحرر من هذه التهديدات 
الــتــي ســمــعــهــا. وكــانــت معلومات 
الذين  االشــخــاص  من  بها  موثوق 
أســرَّ لهم بما حصل في لقائه مع 

االسد”.
وأرجــئــت الــجــلــســة الـــى بــعــد غد 
االثـــنـــيـــن لــســمــاع الـــرئـــيـــس فـــؤاد 

السنيورة.

claudette.sarkis@annahar.com.lb

ممثل االدعاء في المحاكمة كينيكوم.

باسيل التقى رئيس لجنة الوقاية من التعذيب 
استقبل وزير الخارجية والمغتربين 
جــبــران بــاســيــل فــي قــصــر بسترس 
أمـــــــس، رئــــيــــس الـــلـــجـــنـــة الـــدولـــيـــة 
لــلــوقــايــة مــن الــتــعــذيــب لـــدى األمــم 
ونائبة  ايفنس،  مالكوم  المتحدة 

الرئيس سوزان جبور.
إثــــر الـــلـــقـــاء، قــــال ايـــفـــنـــس: "انـــا 
ســعــيــد جــــدا ان اعـــقـــد اجــتــمــاعــات 
عـــدة وعــلــى أعــلــى الــمــســتــويــات في 
الكامل  بــاالمــتــثــال  تتعلق  بــيــروت، 

لـــلـــبـــنـــان اللـــتـــزامـــاتـــه فــــي مــــا خــص 
بروتوكول الوقاية من التعذيب في 
االمم المتحدة، وخصوصا ما يتعلق 
بــقــيــام قــانــون آلــيــة وقــائــيــة وطنية 
مستقلة، وهذا االمر يتطلب الكثير 

مـــن الــعــمــل لــتــحــقــيــقــه. وانـــــا أدرك 
الــجــهــود المبذولة فــي هــذا اإلطـــار، 
وآمـــــل فـــي أن تـــكـــون الــمــحــادثــات 
النهائي  المحفز  ســأجــريــهــا،  الــتــي 

للوصول الى النهاية المرجوة".

"مضطرون الى الحوار 
إليماننا باالنسان وبقدرته 

على أن يتغلب على كل 
المصاعب التي كانت 

في ماضيه أو في ماضي 
طائفته، لذلك نسعى 
دائمًا للبقاء مع بعضنا 

البعض نحن والمسلمين"

في الثانية والتسعين من عمره، حاضر 
الذهن كالعادة، لم تتغّير نظرته الى كثير من 

القضايا، وال يدخل في صغائر األمور. غدًا 
تكّرمه حركة الشبيبة األرثوذكسية – مركز 
جبل لبنان، كأحد أبرز مؤسسيها، لمناسبة 

مرور 45 عامًا على انتخابه مطرانًا لجبل لبنان 
للروم األرثوذكس. إنه المطران جورج خضر
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مذكرة "اللقاء الوطني املستقل"
عن الواقع املسيحي إلى األمم املتحدة

ع���ق���دت ال���ي���وم ن�����دوة ص��ح��اف��ي��ة في 
بدعوة  لإلعالم،  الكاثوليكي  المركز 
م�����ن ال���ل���ج���ن���ة األس���ق���ف���ي���ة ل���وس���ائ���ل 
اإلعالم، عن "مذكرة الواقع المسيحي 
"اللقاء  سيوجهها  ال��ت��ي  المشرقي" 
ال����وط����ن����ي ال���م���س���ت���ق���ل" إل�������ى األم�����م 

المتحدة.
شارك في الندوة رئيس أساقفة 
بيروت للموارنة المطران بولس مطر، 
لإلعالم  الكاثوليكي  المركز  وم��دي��ر 
ووزراء  ك���س���م،  أب�����و  ع���ب���ده  ال����خ����وري 
ون�������واب. وت������رأس ال����ن����دوة ال��م��ط��ران 
ب��ول��س م��ط��ر ال����ذي أل��ق��ى ك��ل��م��ة عن 
ال����وض����ع ال����ع����ام، ث����م ت���ح���دث ال���وزي���ر 
ال��س��اب��ق ع��ب��دال��ل��ه ف��رح��ات أم��ي��ن سر 
التجمع، فتحدث عن مناسبة الندوة 
وه���ي  "وج���ود وف��د م��ن المسيحيين 
المشرقيين ف��ي ال��ع��راق وس��وري��ا في 
أروق��ة األمم المتحدة مطالبين بمالذ 
مشرقي آمن،ومطالبة البابا فرنسيس 
ثالث مرات باجراءات محددة إلعادة 
المسيحيين في المشرق العربي إلى 
أرض����ه����م،وإص����رار ال��ب��ط��ري��رك ال��راع��ي 
ع��ل��ى ض���روة اإله��ت��م��ام األم��م��ي ال���الزم 

في  المشرقيين  المسيحيين  إلب��ق��اء 
أرض�����ه�����م".  ث���م ت���ال ال����وزي����ر ال��س��اب��ق 
جوزف الهاشم المذكرة، وجاء فيها: 
"ال����ص����راع ال��ت��اري��خ��ي ب��ي��ن األث��ن��ي��ات 
والديانات في المشرق العربي، ليس 
ظ���اه���رة ج���دي���دة ب��ق��در م���ا ي��ع��ود ال��ى 
عمق زم��ن��ي، واك��ب��ت��ه ح���روب فكانت 
ب��م��ج��م��ل��ه��ا ت��ت��وش��ى ب��ن��زع��ة ط��ائ��ف��ي��ة 

محمومة الذيول واإلنعكاسات.
ارتداداتها وط��أة تلك  ولعل أشد 
التي ألمت بالمسيحيين المشرقيين، 
بما عانوه من اضطهادات ومهانات.

ومع أن معاهدة عصبة األمم التي 
انبثقت من مؤتمر الصلح بعد الحرب 
ال��ع��ال��م��ي��ة األول������ى، أك����دت ع��ل��ى حل 
المشكالت الدولية بغير لغة العنف، 
وع����ل����ى م���ن���ح ال����ش����ع����وب ال��م��ظ��ل��وم��ة 
م��ب��دأ  أن  إال  ال���م���ش���روع���ة،  ح��ق��وق��ه��ا 
اإلن��ت��داب ال��ذي شمل معظم ال��دول 
ال��ع��رب��ي��ة واإلس���الم���ي���ة، ق���د ت��ص��دت 
ل��ه ال��ح��رك��ات ال��ث��وري��ة، ليس بهدف 
ال���ت���ح���رر اإلس���ت���ق���الل���ي ف���ح���س���ب، بل 
م��ن هيمنة  ت��ح��ررا  أي��ض��ا  اعتبرته  بما 

متسلطة على المسلمين".

الرئيس سالم ووفد لجنة الوقاية من التعذيب.  )داالتي ونهرا(

معتصمون في ساحة التل في طرابلس.

سليمان ثّمن املوقف الرئاسي ملجلس األمن:
دول أكثر حرصًا على املؤسسات من بعض القوى

مطر: السالم يتحقق بالحوار وليس بالحرب ميقاتي: ضد املرأب من دون تأهيل شامل

ث���ّم���ن ال���رئ���ي���س م��ي��ش��ال س��ل��ي��م��ان 
البيان الرئاسي الصادر عن مجلس 
اللبنانيين  الساسة  "ل��ح��ّض  األم���ن 
ع��ل��ى ال��ت��ق��ّي��د ب��ال��دس��ت��ور واالس����راع 
في انتخاب الرئيس والتزام تطبيق 
ال��ق��رار 1701  إع���الن بعبدا واح��ت��رام 
 

ّ
وعدم تعريضه ألي اهتزاز في ظل

أعمال  من  المنطقة  له  تتعرض  ما 
ال��َدول��ي،  وح��ش��ي��ة"، ش��اك��رًا الجهد 
وال��ف��رن��س��ي ت��ح��دي��دًا، "ال����ذي يبدو 
أك����ث����ر ح����رص����ًا ع���ل���ى ان���ت���ظ���ام ع��م��ل 
ال����م����ؤس����س����ات م�����ن ب���ع���ض ال���ق���وى 
ال����دول  م��ع��ظ��م  "إن  إذ  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، 

ترسل جنودها إلى الجنوب اللبناني 
لحفظ األمن في حين تعجز القوى 
عن الخروج من دوامة الفراغ وتتمنع 
للقوات  األعلى  القائد  انتخاب  عن 
المسلحة ورأس السلطات األمنية، 

القضائية والدستورية".
استقباله  خ��الل  سليمان  وأك���د 
المتحدة  ل��أم��م  ال��خ��اص��ة  المنسقة 
ف�����ي ل���ب���ن���ان س���ي���غ���ري���د ك�������اغ، "أن 
م��ص��ل��ح��ة ل��ب��ن��ان ت��ك��م��ن ف���ي ال���ت���زام 
ك����ل م����ا ي���ق���ول���ه ال���دس���ت���ور ال���ت���زام���ًا 
تامًا، لناحية عدم ابتكار اختراعات 
الدستورية القناع اللبنانيين بعدم 

خطورة الفراغ الرئاسي على الكيان 
ال��ل��ب��ن��ان��ي، وال���ت���ه���رب ب��ش��ك��ٍل غير 
مباشر من مسؤولية ترك البالد من 

دون رئيس ألسباب غير مقنعة".
أّي���د سليمان  آخ���ر،  ع��ل��ى صعيد 
ال��ج��ام��ع لناحية  ال��ط��ال��ب��ي  ال��م��ط��ل��ب 
ضبط األم��ن أم��ام ال��ص��روح العلمية 
اع���ت���داء على  أو  ت��ه��وي��ل  أي  ل��م��ن��ع 
الشاب، متمنيًا معالجة هذا  الجيل 

الموضوع في أسرع وقت. 
ك���ذل���ك اس��ت��ق��ب��ل وف������دًا إداري������ًا 
وب��ع��ض وج��وه   CNAM م��ن معهد
ال���م���ج���ت���م���ع ال����م����دن����ي ل���ل���ب���ح���ث ف��ي 

س���ب���ل ت���ط���وي���ر ه�����ذا ال���م���ع���ه���د، ث��م 
وف���دًا م��ن "ح��رك��ة ل��ب��ن��ان ال��ع��دال��ة"، 
وآخ����ر م���ن"ل���ق���اء ال��ش��ب��اب ال��ل��ب��ن��ان��ي 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي"،وث��ال��ث��ًا م���ن "ن��ق��اب��ة 
ال��ص��اغ��ة ف��ي ط��راب��ل��س" وراب���ع���ًا من 

شباب عكار.
وأب������رق إل����ى ال���رئ���ي���س ال��ت��ون��س��ي 
ال����ب����اج����ي ق����ائ����د ال���س���ب���س���ي م��ع��زي��ًا 
ب���ض���ح���اي���ا ال����ه����ج����وم ع����ل����ى م��ت��ح��ف 
النهوض  لتونس  ومتمنيًا  ب���اردو، 
م���ن ك��ب��وت��ه��ا "ألن ال��دي��م��وق��راط��ي��ة 
على  المطاف  نهاية  في  ستنتصر 

اته".
ّ
االرهاب وجميع مشتق

اس��ت��ق��ب��ل رئ���ي���س أس��اق��ف��ة ب��ي��روت 
ل����ل����م����وارن����ة ال����م����ط����ران ب����ول����س م��ط��ر 
وزي���رة ال��ش��ؤون األوروب��ّي��ة والعالقات 
ميرك  بت  بافاريا  والي��ة  في  الدولّية 
التي ت��زور لبنان على رأس وف��د من 
الوالية لإلطالع على أوضاع النازحين 
الذي  الوفد،  فيه. ويضم  السوريين 
اإللماني  السفير  لقاءاته  يرافقه في 
سقف بافاريا 

ُ
كريستيان كالجس، أ

المونسنيور وولف غانغ وصحافيون 
ومستشارون.

وشرح مطر للوفد األلماني "أهمية 
ال��ع��ي��ش ال��م��ش��ت��رك ف���ي ل��ب��ن��ان بين 
"نحن  وق��ال:  ومسلميه"،  مسيحييه 
دع��اة ح��وار وتفاهم،  ومتأكدون أن 
اإلس�����الم ب����راء م���ن ال����ذي ي��ح��ص��ل من 

للمسيحيين  وتهجير  وقتل  إره���اب 
م��ن ال���ش���رق. وع��ل��ى ال��ع��ال��م أن يفهم 
لآلخر،  التعرض  تعني  ال  الحرية  أن 
ب���ل إح���ت���رام���ه واح����ت����رام م��ع��ت��ق��دات��ه، 
ويجب أال تكون الحرية مطلقة. وان 

التطرف يهدم وال يبني".
وق����ال: "ن��ش��ك��ر ال��ل��ه ع��ل��ى أن كل 
م��ح��اوالت ض��رب لبنان م��ج��ددًا ليقع 
في مستنقع الحروب باءت بالفشل، 
ول�������وال ح���ك���م���ة ال���م���س���ؤول���ي���ن ل��دي��ن��ا 
اليوم كما يحصل  لبنان  لحصل في 

في سوريا والعراق واليمن".
بعد اللقاء قالت الوزيرة األلمانّية: 
"سعدت بلقاء سيادة المطران الذي 
رس���م ل��ن��ا ص���ورة متفائلة، ع��ل��ى رغ��م 
كل التحديات التي يعيشها لبنان، 

وأجرينا معه محادثات عميقة وجدّية 
ج���دًا ح���ول ال��ت��ع��اي��ش ب��ي��ن األدي����ان. 
لدينا عالقة وثيقة وجيدة مع لبنان، 
الذي يستقبل مليوني الجيء أكثرهم 
م��ن ال��س��وري��ي��ن، أي أق���ل م��ن نصف 
عدد سّكان لبنان هم الجئون. ولهذا 
نرى أن لبنان هو بلد فريد من نوعه، 
ويعّبر عن تضامن فريد حيال أناس 
وإجتماعّيًا.  إنسانيًا  وي��ع��ان��ون  ع��ان��وا 
ومن منطلق أن األصدقاء يتعاونون 
ويساعدون بعضهم بعضًا، جئنا إلى 
لبنان لنساعده في هذه المسؤولّية 
اإلنسانية الملقاة على عاتقه، وجئنا 
نستمع إلى اللبنانيين لنعرف منهم 
أن نقّدم  وم��ا علينا  كيف نساعدهم 

لهم".          

امام  ميقاتي  نجيب  الرئيس  رف��ض 
واأله��ل��ي  ال��م��دن��ي  للمجتمع  ممثلين 
اقتصادية  وفاعليات  طرابلس،  في 
وإجتماعية وثقافية زارته في دارته 
في الميناء، "إنشاء مرأب في منطقة 
ال��ت��ل ب����دون م��ش��روع ت��أه��ي��ل شامل 
يعتبر  ال���م���رأب  ه���ذا  ألن  للمنطقة، 
المدينة، من دون اي  خطأ في حق 
م���ب���رر، م���ا دام ه��ن��اك م��ش��اري��ع أخ���رى 
للمواطنين.  م��ل��ح��ة  أول���وي���ة  ت��ش��ك��ل 
ن���ح���ن م����ع ع��م��ل��ي��ة إن���م���ائ���ي���ة ش��ام��ل��ة 
لساحة التل بكل ممراتها، والشوارع 
المتفرعة منها، وال تكفي األمنيات 
وضع  يجب  ب��ل  الطيبة،  النيات  وال 
مشروع واضح للمنطقة على أساس 
س���ل���ي���م، ول���س���ن���ا م����ع ه�����ذه ال��ط��ري��ق��ة 

المجتزأة. هناك مشاريع أخرى يمكن 
ان تساعد في إنماء المدينة فعليًا".
ودع�������ا إل������ى ت��ش��ك��ي��ل أم����ان����ة س��ر 
ت���ت���ول���ى ك����ل ال���م���ش���اري���ع ال��م��ت��ع��ل��ق��ة 
مصغرة  لجنة  وت��ك��ل��ي��ف  ب��ال��م��دي��ن��ة، 
لدرسها  والمهندسين،  الخبراء  من 
ووض��ع��ه��ا ض��م��ن س��ل��م أول���وي���ات، ثم 
الهيئات  مختلف  على  توزيعها  يتم 
ال��م��دن��ي��ة ل��ل��ق��ول: ن��ع��م ل��إلن��م��اء بكل 
م��ع��ن��ى ال���ك���ل���م���ة، وه������ذا ه����و اإلن���م���اء 
نكون  أن  وبعد  للمدينة،  المطلوب 
ق���د اط��ل��ع��ن��ا ع��ل��ى ورق�����ة ال��م��ش��اري��ع، 
وبلورنا رؤية نهائية حول الموضوع، 
اجتماع حاسم. هذا  الى عقد  يصار 
م���ا اق��ت��رح��ه ألن��ن��ا ل��س��ن��ا ه����واة رف��ض 
وعرقلة، ولدينا بدائل للمشاريع غير 

المجدية، وأنا أضع كل إمكاناتي في 
الرؤية وتصرف مدينة  تصرف هذه 

طرابلس".
وكان ميقاتي رعى افتتاح مؤتمر 
"ال�����م�����رأة وال���س���ل���م األه�����ل�����ي"، ال����ذي 
ال��ت��رب��وي في  ال��ب��ي��ان  م��ج��م��ع  ينظمه 
لبنان بالتعاون مع مركز جيل للبحث 
العلمي في الجزائر وبمشاركة قطاع 
ال��م��رأة ف��ي "ت��ي��ار ال��ع��زم"، وذل���ك في 
م���رك���ز ال���ع���زم ال��ث��ق��اف��ي ف���ي ال��م��ي��ن��اء 
– ط���راب���ل���س. وق�����ال: "ن��م��ر ب��ف��ت��رات 
أن  جميعًا  وعلينا  وعصيبة،  صعبة 
ي��دًا واح��دة من  نتضامن وأن نكون 
دون تمييز، مع الدولة، فال خيار لنا 
إال الدولة والجيش، حامي سياج هذا 

الوطن".

ح��دا بكل م��ن روس م��اون��ت��ن منسق 
لبنان  ف��ي  المتحدة  االم���م  ن��ش��اط��ات 
وفريد بلحاج مدير البنك الدولي في 
الشرق االوس��ط ولوقا ران��دا مسؤول 
ال�UNDP وممثل اليونسيف وسفراء 
واليابان  واسبانيا  وهولندا  بريطانيا 
وف����رن����س����ا وال���م���ك���س���ي���ك وس���وي���س���را 
واوس����ت����رال����ي����ا وم��م��ث��ل��ي��ن ل���س���ف���ارات 
أخ���رى، لطلب االجتماع ب��ي وه��ذا ما 
من  مباشر  لتدخل  تمهيدا  ح���دث، 

الدول والهيئات الدولية".

واذ كشف ان "السفير السعودي 
ع��ل��ي ع���واض ع��س��ي��ري ن��ق��ل أن دول 
ال��خ��ل��ي��ج رص�����دت ن��ح��و 700 م��ل��ي��ون 
دوالر الن���م���اء ال���ش���م���ال"، ت��وج��ه ال��ى 
أصلح  ك��ان  "أيهما  بالقول:  ميقاتي 
للبنان، ترك موضوع اللجوء السوري 
ع��ل��ى غ��ارب��ه ح��ت��ى وص���ل ال���ى مليون 
الج�����ىء ف���ي ع��ه��د ح��ك��وم��ت��ك��م دون 
أم رس��م  رق��اب��ة،  أو  ت��دخ��ل منكم  أي 
سياسة واضحة قامت بوضعها وزارة 
الحكومة  عليها  وواف���ق���ت  ال���ش���ؤون 

م��ح��ط تقدير  اآلن  ب���االج���م���اع، وه���ي 
دول العالم؟. أيهما أفضل لطرابلس 
100 مليون دوالر وهمية وصناديق 
أم 85 مليون  ال��ك��وك��ب،  ف��ي  معلقة 
ال��م��غ��رض��ون  ي���ق���وم  ح��ق��ي��ق��ي��ة  دوالر 
ب���م���ح���اول���ة م���ن���ع ص����رف����ه����ا؟". وخ���ت���م: 
"أن��ت لم تسهل أم��ور وزراء طرابلس 
ال��م��ح��ت��رم��ي��ن ل���ي���خ���دم���وا م��دي��ن��ت��ه��م، 
ب��ال��ك اآلن ت��ص��ب ج����ام غضبك  ف��م��ا 
ع��ل��ى وزي���ر أت���ى ب��ال��ص��دف��ة وآم���ن أن��ه 

يستطيع أن يقدم هذه الخدمة؟".

بري أبرق إلى روحاني معزيًا بوالدته

أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري الى رئيس الجمهورية االسالمية 
في ايران حسن روحاني معزيًا بوفاة والدته.

فرعون ومطر يف السرايا

استقبل رئيس الحكومة تمام سالم أمس رئيس اساقفة بيروت 
للموارنة المطران بولس مطر يرافقه رئيس جامعة الحكمة االب 

كميل مبارك، وكان  بحث في شؤون رعوية واكاديمية.
وعرض مع وفد من عرب الفاعور في البقاع اوضاع المنطقة واالسراع 

في انشاء مجلس بلدي لشهابية الفاعور.
والتقى المجلس األعلى لطائفة الروم الكاثوليك في حضور وزير 

السياحة ميشال فرعون الذي قال بعد اللقاء انه تم عرض "المطالب 
الكثيرة العائدة الى طائفة الروم الكاثوليك والتي طالها اإلجحاف 

خصوصا في السلك الديبلوماسي".
واستقبل وزيرالداخلية والبلديات نهاد المشنوق، ثم رئيس 

اللجنة الدولية للوقاية من التعذيب لدى االمم المتحدة البروفسور 
مالكومايفنس على رأس وفد من اللجنة.

"األحرار": التمديد للقادة األمنيين تفاديًا للشغور

ذكر حزب الوطنيين األحرار "بمسؤولية معطلي االستحقاق 
الرئاسي"، الفتا الى "مناوراتهم المكشوفة حين يدلون بتصريحات 

تدعو الى انتخاب رئيس الجمهورية من دون الرهان على اي عامل 
خارجي". ورأى في بيان ان "هذه التصريحات تبدو كاعتراف واضح 
بمسؤوليتهم وإقرار صريح بارتباطهم بمخطط إيران التوسعي في 
المنطقة، ومنها لبنان"، مشيرا الى "المواقف الداعية الى انتخاب 

العماد ميشال عون حصرا وإال فال رئاسة، والتي تزخر باالزدراء بمشاعر 
فريق عريض من اللبنانيين".   وتوقف أمام ردود الفعل الصادرة 
عن "حزب الله" على مقررات المؤتمر الثامن لقوى 14 آذار، معتبرا 

ان "المستهدف هو النموذج اللبناني الفريد والثوابت الوطنية 
التي تستوحيها الوثيقة". وأضاف: "أصبح ثابتا رسوخ دوره كذراع 
عسكرية إليران وكفصيل في جيش الولي الفقيه وال أولوية عنده 
تفوق هذه االولوية، كما يشهد على ذلك انخراطه في القتال في 
سوريا والعراق، إضافة الى مهمات في غيرهما من الدول العربية".

وناشد الحزب "الحكومة والوزراء التنبه الى ضرورة ضمان استمرارية 
القيادات األمنية"، مؤكدا ان "من اإلجراءات الواجب اتخاذها التمديد 

للقادة األمنيين تفاديا لشغور المواقع التي يشغلونها، علما ان هذا 
الموضوع لم يكن ليطرح لوال تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية". 

مـوجــز

درباس مليقاتي: إدارة املرأب  تحتاج إلى السّياس ال الساسة
ت���وج���ه وزي�����ر ال����ش����ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة 
رش��ي��د درب����اس ال���ى ال��رئ��ي��س نجيب 
ال���م���رأب  "ادارة  ب���ال���ق���ول:  م��ي��ق��ات��ي 
للسياس ال للساسة، وزورق طرابلس 
يحتاج الى ان تنفخ في شراعه ال ان 

تكسر مجاذيفه".
وق��ال في مؤتمر صحافي: "مرأب 
التل جزء من كل، أشبع درسا وعلينا 
أن نتخطاه ال��ى م��ا ه��و أه���م"، معتبرًا 
أن "األه��م هي مدينة طرابلس التي 
ف��ي كل  ف��خ��اخ��ًا  لمشاريعها  ن��ص��ب��وا 
مكان، بحيث وج��دت نفسي مذنبًا، 
ال�����وزي�����ري�����ن أش�����رف  إذ س���ع���ي���ت م�����ع 
ريفي واليس شبطيني، وبدعم من 
نبيه  والرئيس  س��الم  تمام  الرئيس 
ب��ري ووزي��ر المال علي حسن خليل، 
دوالر  م��ل��ي��ون   85 مبلغ  لتخصيص 
لبعض مشاريع طرابلس، وهذا أقل 
حقها، فإذ بالميزان ينتصب وبدأت 
أتعرض لحملة إهانات شخصية من 
أفراد موظفين عند الرئيس ميقاتي 
او م��ل��ت��زم��ي��ن، رغ���م أن��ن��ي ف���ي لقائي 
االخ���ي���ر م��ع��ه ات��ف��ق��ن��ا ع��ل��ى أن ه��ذه 
ولكن  للمدينة،  ض��روري��ة  المشاريع 
كالم الظهر محاه الفيسبوكيون في 

الليل".
ال���ش���ؤون  "وزارة  ان  ال�����ى  ول���ف���ت 
االج���ت���م���اع���ي���ة ق���ام���ت ب���ال���ت���ع���اون م��ع 
االس���ك���وا وم��ن��ظ��م��ة ال���م���دن ال��ع��رب��ي��ة 
اقتصادي  بمسح  ط��راب��ل��س  وب��ل��دي��ة 
واج���ت���م���اع���ي ل��ل��م��دي��ن��ة، األم�����ر ال���ذي 

مقصلة إيران أنهت رستم غزالة
االنباء المتضاربة حول مصير رئيس جهاز االمن السياسي في 

النظام السوري اللواء رستم غزالة بعد إقالته من منصبه تثير االهتمام 
ه القوي في لبنان. 

َ
ت رُجل

َ
بمصير النظام الذي كان غزالة ألعوام خل

وكما كان للرئيس السوري الراحل حافظ األسد رجاله الذين بات 
معظمهم بعد موته في عداد المهاجرين أو المنفيين أو القتلى فإن 

للرئيس الحالي بشار األسد رجاله، وغزالة من أشهرهم. وبعد 15 عامًا 
سقط من على شجرته 

ُ
في السلطة تهّب على الرئيس الحالي رياح ت

أوراقًا كان الظّن لوقت قريب أنها ثابتة في مكانها.
في النصف الثاني من شباط الماضي ظَهر غزالة معافى في شريط 

تلفزيوني يبرر إقدامه على نسف قصره في بلدته قرفا بجنوب 
سوريا ليتبّين أن المسؤول السوري لم يشأ أن يتحّول قصره مقر 

عمليات  للحرس الثوري اإليراني الذي صار المسؤول عن إدارة دفة 
الصراع بالنيابة عن النظام السوري. ولهذه القصة تتمة، إذ تفيد 

ف المسؤول االقتصادي السابق في 
ّ
المعلومات ان النظام السوري كل

الحكومة  والحالي في منظمة "األسكوا" عبدالله الدردري أن يسعى 
في طهران قبل نحو شهر للحصول على مبلغ 6 مليارات دوالر فكان 
جواب طهران أن الجمهورية اإلسالمية قّدمت حتى اآلن للنظام في 

دمشق نحو 20 مليار دوالر ومن اآلن فصاعدًا  لن تقّدم أموااًل من 
ك في سوريا وهكذا 

ّ
دون مقابل. والمقابل التي تطلبه إيران هو التمل

كان.
وتضيف هذه المعلومات ان طهران صارت اآلن تملك بموجب 

سندات، فنادق في العاصمة السورية كما تملك مقام السيدة زينب 
وآالف الهكتارات من األراضي المحيطة بالمقام. وعلى رغم هذه 

التنازالت لم يعد الدردري من  زيارته إلى طهران إال بمليار دوالر من 
أصل ال�6 مليارات التي طلبتها دمشق. المعلومات ال تزال تتداول في 

سوريا ال سيما في أوساط رجال النظام السوري الذي بدا عاجزًا عن 
التحّكم في الصراعات التي راحت تنشب بين رجاله وآخرها بين غزالة 

وبين اللواء رفيق شحادة رئيس المخابرات العسكرية. وفيما يتركز 
االهتمام على ما حدث بين األخيرين فإن الثابت أن ذروة التوتر كانت 

في حرق غزالة قصره كي ال ينتقل إلى الحرس الثوري اإليراني.  
عندما يستغني نظام عن رجل لم ُيعرف عنه سوى شراسته في 

خدمة رأس هذا النظام، معنى هذا ان األسد لم يعد قادرًا على حماية 
طبق بها إيران على سوريا. 

ُ
 القبضة الثقيلة التي ت

ّ
رجاله في ظل

ويروي بعض زّوار العاصمة السورية أن هناك حواجز في دمشق 
يقيمها رجال أمن إيرانيون وعلى السوريين االمتثال لها عند المرور 

عليها.
منذ العام 2000 عندما صار بشار األسد رئيسًا أراد أن يحكم 

سوريا ولبنان برجال يعكسون شخصيته. ومنذ العام 2000 الى العام 
2005 كان غزالة الشخص "الرهيب" الذي طّوع لبنان. لكن منذ 

العام 2005 الى العام 2015 كانت مهمة غزالة أن يلتحق ب�"الحرس 
الثوري" لتطويع سوريا. ولما تمّرد تّمت  إزاحته. إن المقصلة 

االيرانية لم تنِه رجاًل بل النظام برّمته.

ahmad.ayash@annahar.com.lb

في منتهى الجد
أحمد عياش
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يريفان – بيار عطاالله

ج��ورج ليس وح��ي��دًا، هو أح��د آالف 
السوريين من ابناء الطائفة االرمنية 
أح��ي��اءه��م ومنازلهم  غ����ادروا  ال��ذي��ن 
العتيقة في حلب أم دمشق ومدن 
ال���س���اح���ل ال����س����وري وغ���ي���ره���ا ط��ل��ب��ًا 
ل���آم���ان ف���ي ه��ج��رة م��ع��اك��س��ة، على 
أج����داده����م  س��ل��ك��ه��ا  ش���ق���اء  دروب 
قبل مئة عام حفاة وعراة وجائعين 
العثماني  العسكر  خيول  تحوطهم 
– ال���ت���رك���ي وت���ح���ض���ه���م ال���س���ي���وف 
القدر  على  السير  على  وال��س��ن��اب��ك 
ال��م��ح��ت��وم ف��ي ال��م��وت ف��ي ال��ص��ح��راء 
ال���س���وري���ة. س��خ��ري��ة ال���ق���در ش���اءت 
ك���م���ا ي������روي ال���اج���ئ���ون االرم�������ن أن 
يغادروا سوريا على الطريق نفسها 
ال���ت���ي س��ل��ك��ه��ا أج�����داده�����م اي ع��ب��ر 
ال��ى تخومها  مدينة حلب وج��واره��ا 
ال��ص��ح��راوي��ة ال��ش��م��ال��ي��ة وم��ن��ه��ا ال��ى 
جمهورية  الى  ثم  التركي،  الداخل 

ج���ورج���ي���ا ال��م��س��ت��ق��ل��ة، وم��ن��ه��ا ال��ى 
أرمينيا. ولاجئين االرمن رأي واحد: 
“ق��ات��ل أج���داده���م ه��و ن��ف��س��ه" وان 
العثماني  ب��ي��ن  التسمية  اختلفت 
القتل  أوك��ل مهمة  ال��ذي  والتركي 
هذه المرة الى التنظيمات االرهابية 
قتال  الى  في سعيه  والتكفيريين 

النظام السوري".
الى  ال��ت��ق��دي��رات نسبة  ت��ت��ف��اوت 
ع������دد ال���س���وري���ي���ن االرم��������ن ال���ذي���ن 
ان��ت��ق��ل��وا ال����ى أرم���ي���ن���ي���ا. ت��ق��دي��رات 
ال��ن��اش��ط��ي��ن األرم����ن ت��ش��ي��ر ال���ى 12 
أل��ف الج��ئ، وت��رى تقديرات أخرى 
ال��ع��دد ال ي��ت��ج��اوز ع��ش��رة آالف،  ان 
االرمنية  الجنسية  على  يحصلون 
فور وصولهم سواء أكانوا سوريين 
أم لبنانيين بعد تقديم المستندات 
ال��ازم��ة م��ن أوراق واث��ب��ات��ات تؤكد 
ان��ت��م��اءه��م ال���ى ال��س��ل��ط��ات االرم��ن��ي��ة 
ب��أزدواج��ي��ة  قوانينها  تسمح  ال��ت��ي 
استيعاب  ع��ل��ى  وت��ع��م��ل  الجنسية 

المزيد م��ن األرم���ن ف��ي ب��اد تتدنى 
مايين  ث��اث��ة  ال���ى  سكانها  نسبة 
نسمة مقارنة بمساحتها )30 ألف 
الاجئون  ويقّسم  مربع(.  كيلومتر 
االول���ى  االرم����ن فئتين،  ال��س��وري��ون 
ميسورة، وهي قليلة العدد بطبيعة 
ال����ح����ال ت���ش���ت���ري م����ن����ازل وع����ق����ارات 
واراض���������ي وت����ؤس����س اس���ت���ث���م���ارات 
وح��ي��اة ج��دي��دة، وأخ���رى متواضعة 
الحال تعمل على تدبر أمرها وشراء 
م���ن���زل ف���ي ال���ح���د األدن������ى واف��ت��ت��اح 
م��ط��اع��م ش����رق اوس��ط��ي��ة او م��ت��اج��ر 
وم��ص��ان��ع ص��غ��ي��رة ب��م��ا ب��ت��ن��اس��ب مع 

امكاناتها. وفي رأي السفير اللبناني 
ف����ي أرم���ي���ن���ي���ا ج�����ان م���ع���ك���رون ف���إن 
شعورًا قوميًا الى جانب االحساس 
ب���االم���ان وال��ط��م��أن��ي��ن��ة ح����رك ه���ؤالء 
ال��اج��ئ��ي��ن ودف���ع���ه���م ن��ح��و أرم��ي��ن��ي��ا 
مجموعة  يحرك  كما  فيها،  والبقاء 
االرم��ن  اللبنانيين  م��ن  بها  ب��أس  ال 
)حوالي 800 عائلة( ويدفعهم الى 
أرمينيا وارس���اء تبادل  ف��ي  االق��ام��ة 
ت����ج����اري م����ع ب����ي����روت ت��ب��ل��غ ق��ي��م��ت��ه 
أميركي  حوالي ستة مايين دوالر 
والكحول  الخشبية  الصناعات  في 

واألحذية وأخيرًا الزراعة.
غ���ال���ب���ي���ة ال���اج���ئ���ي���ن ال���س���وري���ي���ن 
لم يعرفوا بادهم  األرم��ن في حلب، 
الثالث  الجيل  ابناء  األم سابقًا، وهم 
اإلب��ادة  والخامس من ضحايا  والرابع 
ك��ان��وا  وم����ا  ال���ع���ام 1915،  االرم���ن���ي���ة 
يفكرون بالعودة الى أرمينيا الحالية، 
ذلك أن اجدادهم تهجروا من أرمينيا 
تركيا  مناطق  اصبحت  التي  الغربية 

الشرقية اليوم أو ديار بكر.
إي��ف��ا ال��م��ه��ج��رة م��ن ح��ي العزيزية 
ف�����ي ح����ل����ب، ع����اش����ت م�����ع ع��ائ��ل��ت��ه��ا 
ح���ي���اة ع���ادي���ة ف���ي س����وري����ا، ال����ى أن 
ب���دأت ق��ذائ��ف ال��ه��اون وال��ص��واري��خ 
ت��ن��ه��ال ع��ل��ى ال��ح��ي االرم���ن���ي بسبب 
وب��������ا س�����ب�����ب، وخ�����ط�����ف ع��������دد م��ن 
الشباب والشابات االرم��ن رغم عدم 
بد  ال  فكان  القتال،  ف��ي  انخراطهم 
م���ن ات���خ���اذ ال����ق����رار ال���ص���ع���ب، ون���زح 
قسم من سكان الحي الى العاصمة 
ال��س��وري��ة وال���اذق���ي���ة، وآخ�����رون في 
انتقل قسم  لبنان، في حين  اتجاه 
ال��ى جورجيا  ومنها  تركيا  ال��ى  آخ��ر 
ف��ارم��ي��ن��ي��ا. "ك���ان���ت ال���ه���ج���رة ال��ح��ل 
األص��ع��ب، واألج���دى على م��ا تقول، 
أبدًا  ال��ع��ودة  انها ال تنوي  وتضيف 
ألنها تشعر باألمان مع أفراد عائلتها 
ف����ي ي����ري����ف����ان، ف����ي ح���ي���ن ي���ع���ارض 
زوجها هاروت األمر ويشدد على أنه 
سيعود الى حلب مهما كلف األمر. 
وه�����ذا ل��ي��س م��وق��ف��ه وح������ده، فقد 
في  كثيرة  أرمنية  ع��ائ��ات  سبقته 
ال��ى س��وري��ا، غالبيتها  ال��ع��ودة  رحلة 

اقامت في دمشق أو الاذقية.

pierre.atallah@annahar.com.lb

ريفي للدفع نحو إنشاء
املؤسسة الوطنية لحقوق األنسان

نظم مركز "ري��س��ت��ارت" ف��ي فندق 
م��ع  ب����ال����ش����رك����ة  ان"  "ه������ول������ي������داي 
وبالتعاون  ورح��م��ة"  ع��دل  "جمعية 
التعذيب"  من  الوقاية  "منظمة  مع 
ف���ي ج��ن��ي��ف، ورش�����ة ع��م��ل ب��ع��ن��وان 
"تجريم التعذيب". وحضر الجلسة 
مخيبر،  غ��س��ان  النائب  االفتتاحية 
انجيلينا  االوروب���ي  االت��ح��اد  سفيرة 
ايخهورست، رئيس اللجنة الدولية 
للوقاية من التعذيب مالكوم ايفانز، 
وباتريس جيلبار عن لجنة مناهضة 

التعذيب وعدد من الخبراء.
 وأل�����ق�����ى م���م���ث���ل وزي��������ر ال����ع����دل 
أش���رف ري��ف��ي ال��ع��م��ي��د روب��ي��ر جبور 
ك��ل��م��ة ري���ف���ي، وق�����ال ف��ي��ه��ا: "ن��ح��ن 
م������ن م����وق����ع����ن����ا ال����ح����ك����وم����ي ن������درك 
ج��ي��دًا أّن ح��ق��وق اإلن��س��ان وح��ق��وق 
األش����خ����اص ال��م��ح��روم��ي��ن ح��ري��ت��ه��م 
ت����ح����دي����دًا ال ي���م���ك���ن اس���ت���ع���ادت���ه���ا 
ومن  بمفردها،  السلطات  بواسطة 
نحن  الحكومي  عملنا  تفعيل  أج��ل 
ف���ي ح��اج��ة م��اس��ة ال���ى ال��ش��رك��ة مع 

المجتمع المدني".  
أن��ه "على رغ��م التحديات  وأك��د 
وال��م��خ��اط��ر األم��ن��ي��ة ال��ت��ي يواجهها 
ل���ب���ن���ان وال����ت����ي ت����زع����زع اس���ت���ق���راره 

وتهدد  بكامله  المجتمع  وتقّوض 
األم������ن وال���س���ل���م ف���ي���ه ك���م���ا ت��ه��دد 
التنمية االقتصادية واالجتماعية، 
م��م��ا ي��ؤث��ر ق���ي ش��ك��ل خ��ط��ي��ر على 
ح���ق���وق اإلن�����س�����ان، ن���ح���ن ع���ازم���ون 
ع��ل��ى أال نجعل م��ن ه��اج��س األم��ن 
ح��ج��ة  ل��ان��ت��ق��اص م��ن ح��رص��ن��ا في 
ال��م��م��ارس��ة ال��ي��وم��ي��ة ع��ل��ى اح���ت���رام 
ه����ذه ال���ح���ق���وق وت���ع���زي���ز اس��ت��ق��ال 
ال����ق����ض����اء وش���ف���اف���ي���ة اإلج����������راءات 
ال���ق���ان���ون���ي���ة وم����ح����ارب����ة ال���ف���س���اد". 
واضاف: "من موقعي كوزير للعدل 
س��ت��ك��ون أول�����ى أول���وي���ات���ي ال��دف��ع 
وح����ض ال��ح��ك��وم��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة على 
ال��ط��ل��ب م��ن م��ج��ل��س ال���ن���واب وض��ع 
م���ش���روع ق���ان���ون إن���ش���اء ال��م��ؤس��س��ة 
ال��وط��ن��ي��ة ل��ح��ق��وق األن����س����ان على 
اآللية  والمتضمن   أعماله،  ج��دول 
وقانون تجريم  للتعذيب  الوقائية 

التعذيب".
وبعد افتتاح المؤتمر، زار رئيس 
اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب 
م��ال��ك��ون افيتس ال��وزي��ر ري��ف��ي في 
ترافقه س��وزان جبور  العدل،  وزارة 
م��دي��رة م��رك��ز "ري��س��ت��ارت" لتأهيل 

ضحايا العنف والتعذيب.

غالبية الالجئين 
السوريين األرمن 

في حلب، لم يعرفوا 
بالدهم االم سابقًا

ويَك تّمام َأقدِم
الناس بالناس والقطة بالنفاس. لبنان غارق في هموم الفراغ 

الرئاسي ووطأة اإلرهاب المعربش في أعالي الجرود، فيما بعض 
الوزراء يتعاركون حول جنس المائكة وجنس الفساد وجنس 

"المصالح الخاصة".
وفي الوقت الذي يبدي مجلس األمن قلقًا الفتًا على البلد الصغير، 

ويحّض بصورة خاصة "الزعماء والمسؤولين اللبنانّيين على التقّيد 
بالدستور، وإعاء استقرار لبنان ومصالحه الوطنّية على السياسات 

الحزبّية".
ولكن، ليس في اليد حيلة. هذا هو الحال الحكومي الشاذ الذي 

يكتمل به الفراغ الدستوري كاكتمال النقل بالزعرور، مما يجعل 
 الدولة، وإلغاء 

ّ
لبنان "نموذجًا" آخر لتعطيل الحياة الدستورّية، وشل

المؤّسسات، وحلول الوزراء محل الوزارات:
أربعة وعشرون وزيرًا. أربعة وعشرون رئيس جمهورّية. أربعة 

وعشرون تكّتًا وحزبًا وتيارًا. أربع وعشرون حكومة. أربعة وعشرون 
مشروع أزمة. أربعة وعشرون رأيًا متناقضًا في كل قضّية ومشروع 

ة.
ّ
وخط

الرئيس تمام سام يحاول، بدماثته وحرصه على البقية الباقية من 
االستقرار، تفادي االصطدامات الوزارّية المفرقعة، بالتي هي أحسن 

حينًا وبالتأجيل أحيانًا.
لكن "العناتر" ال يروقون وال يتراجعون، حتى وهم يرون بالعين 

 ضرع البقرة التي حزن من أجلها الرئيس الياس 
ّ

المجّردة كيف يجف
الهراوي قبل مغادرته قصر بعبدا.

إذًا، ما العمل، وكيف مواجهة هذا االستهتار في هذه الظروف 
الحرجة والمصيرّية؟

ليس في يد رئيس الحكومة حيلة على ما يبدو سوى اللجوء إلى 
الصبر والصمت الى أن يمتلئ الفراغ برئيس للجمهورية.

وآخرتها؟ تلعلع األصوات داخل مجلس الوزراء، وتصطدم اآلراء 
واألهواء داخله وخارجه، ويبقى تمام سام ملتزمًا سياسة الترّوي، 

العتقاده أن البلد ال يحتمل المزيد من الهزات والخّضات.
. إال أن الناس ضاقوا ذرعًا بهذه الحال 

ّ
قد يكون على حق

الحكومّية، وببعض التصّرفات. وباتوا يتساءلون أين الرئيس سام؟ 
غًا الجميع، وبصوت 

ِّ
أين الرجل الذي يضرب يده على الطاولة، مبل

يرعد في السرايا الكبيرة: لحّد هون وبس.
أينه، يعلن على المأل أنه ليس مستعدًا لتغطية أّي من هذه 

المسرحّيات واألالعيب السياسّية البهلوانّية، والتي تأخذ البلد إلى 
مزيد من األزمات التي تصّب في مجرى الفراغ المدّمر؟

 بين األزمات 
ّ
سنة با رئيس جمهورّية. سنة لحكومة تنط

المشرورة من الناقورة إلى النهر الكبير. سنة من التأجيل والترقيع. 
لوال إقدامات عدد ضئيل جدًا من الوزراء، لقيل جيء بهذه الحكومة 

كي ال تحكم وال تحسم.
ويَك تّمام أقِدم. الناس يطالبونك بأن تشهر غضبك، وتخرج 

موقفك من مخبئه. فماذا تنتظر لتضع األمور في نصابها،؟
وا بقليل من المسؤولّية، وإما فليكن ما يكون.

ّ
فإما أن يرعووا ويتحل

elias.dairy@annahar.com.lb

نهاريات
الياس الديري

القاضي سماحة خالل جلسة العدلي يف ملف البارد:
بّت جريمة عادية يستغرق 5 سنين فكيف بهذه القضية؟

سَعيد من طرابلس: يا معتدلي العالم العربي اتحدوا 

اس����ت����ج����وب ال���م���ج���ل���س ال���ع���دل���ي 
سماحة،  ج��وزف  القاضي  برئاسة 
وع����ض����وي����ة ال���م���س���ت���ش���اري���ن ت���ري���ز 
عاوي وغسان فواز وبركان سعد 
ون��اه��دة خ���داج، ف��ي حضور ممثل 
النيابة العامة لدى المجلس عماد 
قبان، خمسة موقوفين في الملف 
الرقم 38 مكرر المتفرع من الملف 
االساسي في قضية احداث مخيم 
ن��ه��ر ال����ب����ارد. وأرج�������أه ال����ى س��م��اع 
شهود والمرافعات في الثامن من 
ايار 2015. وفي مستهل الجلسة 
ت��ب��ي��ن ان اح�����د ال���م���وق���وف���ي���ن ف��ي 
الملف، ناصر اسماعيل، لم يحضر 
وكيله المحامي جال عون فطلب، 
اف��اد موكلون له في الملف  بعدما 
انه تعذر عليه الحضور  الرقم 37 
ألس������ب������اب ص����ح����ي����ة، ال����س����ي����ر ف��ي 
محاكمته، وأبلغه القاضي سماحة 
م���ن نقابة  ال��م��ع��ي��ن  "ال��م��ح��ام��ي  ان 

المحامين انطوان نعمة والموجود 
في القاعة للتوكل عن المتهمين 

جاهز للدفاع عنك".
ف���ق���ب���ل ال���م���ت���ه���م ب���ع���د م���واف���ق���ة 
م���ح���ام���ي ال���ن���ق���اب���ة. وم�����ا ان ب��اش��ر 
حتى  استجوابه  المحكمة  رئيس 
الى  انتهاء قضيته  اخذ على عدم 
اآلن، فأجابه القاضي سماحة بأن 
فيها  ال��م��وق��وف  ال��ع��ادي��ة  الجريمة 
اربعة متهمين فحسب يحتاج بتها 
الى اربع او خمس سنوات، فكيف 
ال���ذي يضم  ال��ب��ارد  بملف اح����داث 
عما  المتهم  وس��أل  متهما؟   468
فنفى ضلوعه  اليه جنائيا،  اسند 
في تلك االحداث. وأقر بأنه تاجر 
ساح ومقاوم، وكل جهوده تصب 
ف����ي ق����ت����ال ال����ع����دو االس���رائ���ي���ل���ي. 
واض��اف انه باع اسلحة من جهات 
عدة بينها الحزب القومي السوري 
وال��ح��زب ال��ش��ي��وع��ي و"ح����زب ال��ل��ه" 

الفلسطينية  ال��ش��ع��ب��ي��ة  وال��ل��ج��ان 
وح����رك����ة "ف����ت����ح االس����������ام". وه���ي 
م��س��دس��ات ع��ل��ى ان��واع��ه��ا وب��ن��ادق 
"كاشنيكوف" و"ام 16"، واحيانا 
اصناف اخ��رى. وذكر انه باع مواد 
ك��ان��ت وجهتها  ح��ال  ف��ي  متفجرة 
فلسطين المحتلة فحسب. وكنت 
ال��م��ع��دة للبيع في  اض���ع االس��ل��ح��ة 
م��ن��زل��ي ف���ي م��خ��ي��م ن��ه��ر ال����ب����ارد". 
واع��ت��ب��ر ان����ه "م���وق���وف م��ن��ذ االول 
من تشرين االول 2007، بدال من 
لبنان،  خ���ارج  كثيرين  ع��ن  ض��ائ��ع 
الفار  الفلسطيني  ال��ى  اش���ارة  ف��ي 
العبسي ومن فر معه. كان  شاكر 
ي��ف��ت��رض ان ي��ك��ون ه���ؤالء مكاني 

في الحبس.
ال������ف������ص������ائ������ل  ان  واوض���������������������ح 
ال��ب��داوي  مخيم  ف��ي  الفلسطينية 
س��ل��م��ت��ه ال����ى ال��ج��ي��ش ب��ع��د شهر 
من توقف المعارك في مخيم نهر 

البارد، مشيرا الى قربه من تنظيم 
احكاما  وان  االس��ام��ي"،  "ال��ج��ه��اد 
غيابية صادرة في حقه عن القضاء 
بأسلحة،  االت��ج��ار  بجرم  العسكري 
نافيا مشاركته في احداث المخيم.

وردا ع��ل��ى ال��ق��اض��ي ق��ب��ان اف��اد 
ان "فتح االنتفاضة" التي تحولت 
ال���ى ح��رك��ة "ف��ت��ح االس����ام" تملك 
اس���ل���ح���ة، "ب���ع���ت���ه���م اي����اه����ا وك��ن��ت 
اش��ت��ري��ه��ا م���ن ب��ق��اي��ا ال��م��ن��ظ��م��ات 
في  واس��ت��خ��دم��وه��ا  الفلسطينية، 
ال����م����ع����ارك ض�����د اس����رائ����ي����ل وض���د 
ال��ط��ي��ران االس��رائ��ي��ل��ي ع��ن��دم��ا اغ��ار 

على البارد".
وردا على نعمة، اف��اد انه تنقل 
ب��ي��ن ف��ص��ائ��ل ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ع���دة، 
تبيع  دكاكين  "كلها  انها  معتبرا 

القضية".
وبينهم  رفاقه  استجواب  وبعد 

جزائري ويمني، أرجئت الجلسة.

حاضر منسق األمانة العامة لقوى 
14 آذار ف��ارس سعيد عن "لبنان 
المنطقة" في "جمعية  ومتغيرات 
العربية"  ب��ي��روت  جامعة  متخرجي 
في الشمال في مقرها بطرابلس، 
واس���ت���ه���ل ب��ت��ع��ري��ف ال��ف��ي��ل��س��وف 
"الجهة  أنها  للدولة  فيبر  ماكس 
ال���ت���ي ت��ح��ت��ك��ر ل��ن��ف��س��ه��ا ش��رع��ي��ة 

استخدام القوة". 
ل����"واق���ع منطقتنا  ع���رض  وب��ع��د 
ال��ع��رب��ي��ة وال��م��ت��غ��ي��رات ال��ك��ب��رى"، 
ت�����ط�����رق إل��������ى "م�����ف�����ه�����وم ال�����دول�����ة 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى وطنية 
س��ي��اس��ي��ة ال دي��ن��ي��ة"، م��ع��ت��ب��رًا أن 
"ات�����ف�����اق ال���ط���ائ���ف وض�����ع أس���اس���ا 
س����ل����ي����م����ا ل�������دول�������ة وط�����ن�����ي�����ة غ���ي���ر 

ط���ائ���ف���ي���ة". والح������ظ أن "ت��ج��رب��ة 
الدولة الوطنية في لبنان تزامنت 
م�����ع ص����ع����ود م�����وج�����ات س��ي��اس��ي��ة 
ودي���ن���ي���ة ف����ي ال��م��ن��ط��ق��ة ح���اول���ت 
إلى  "، مشيرا  التجربة  نقض تلك 
كان  ال��ذي  اإلس����رائي��لي  "ال��ع��ام��ل 
والنقيض  ال��ن��اق��ض  ال�����دوام  ع��ل��ى 
وإل���ى  ال��ل��ب��ن��ان��ي،  ل��ل��ن��م��وذج  األول 
ص��ع��ود م��وج��ة رادي��ك��ال��ي��ة عروبية 
ف����ي ال��م��ن��ط��ق��ة م����ع ت����راج����ع ح��رك��ة 
كما   ،1967 بعد  العربية  القومية 
ص��ع��دت م��ن��ذ ث��م��ان��ي��ن��ي��ات ال��ق��رن 
السياسي  اإلس��ام  موجة  الماضي 
اإلخ��وان��ي��ة  السلفية  صيغة  ت��ح��ت 
أو ال��س��ل��ف��ي��ة ال��ش��ي��ع��ي��ة ال��دع��وت��ي��ة 

والخمينية".

وأش������ار إل����ى أن "ه���ن���اك ح��اج��ة 
ملحة ال���ى إع����ادة ت��ع��ري��ف ال��ع��روب��ة 
واإلسام في ضوء تطورات العصر، 
خ��ص��وص��ا ف���ي ظ���ل ال��ت��ش��وي��ه��ات 
المفهومين  اص��اب��ت  التي  القاتلة 
متمادية  خاطئة  م��م��ارس��ات  ج���راء 

على مدى عقود".
وت���وق���ف ع��ن��د م��ض��م��ون "إع���ان 
ال����ري����اض" ال�����ذي "ع�����رف ال��ع��روب��ة 
حضارية  ثقافية  راب��ط��ة  بوصفها 
وأنها  مشروعا سياسيا،   وليست 
ت���ش���ج���ع ك������ل م����ع����ان����ي ال���ت���وس���ط 
واإلع������ت������دال واإلن����ف����ت����اح وال����ح����وار 
والديمقراطية  والحرية  والتسامح 

وحقوق اإلنسان". 
وذك������ر "ب���ان���ط���اق ورش������ة ع��م��ل 

وت��ف��ك��ي��ر ع��ل��ى خ���ط األزه������ر- مكة 
ف�����ي ص��������ورة أس����اس����ي����ة م�����ن أج���ل 
إع��ادة اإلعتبار إلى قيمة اإلعتدال 
ف���ي ت��ص��ح��ي��ح ال��ع��ق��ي��دة وال��ث��ق��اف��ة 

اإلساميين".
التاريخية  اللحظة  وختم: "هذه 
م����ص����ي����ري����ة ع�����ل�����ى م�����س�����ت�����وى ك���ل 
ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي ف���ي إط�����ار م��خ��اض 
اإلح��ت��دام.  إقليمي ودول���ي شديد 
وأع��ت��ق��د أن م��ص��ي��رن��ا ره���ن ب��ق��درة 
اإلع����ت����دال ال���ع���رب���ي ع��ل��ى ال��ت��ع��اون 
وال��ت��ن��اص��ر وال��ت��وح��د ف��ي م��واج��ه��ة 
ك�����ل أش�����ك�����ال ال�����ت�����ط�����رف. ل���ذل���ك 
ف�����إن دع����وت����ي ه�����ي: "ي�����ا م��ع��ت��دل��ي 
ال������ع������ال������م ال������ع������رب������ي واإلس�������ام�������ي 

إتحدوا".

الحاكم المفّوض لمجلس جوقة الشرف في فرنسا الجنرال جان لوي جورجوالن.

شخصيات في أول شارع كمال جنبالط.  )مروان عساف(

حاكم "جمعية جوقة الشرف" يف بيروت

إزاحة الستار عن لوحة "شارع كمال جنبالط":
وقف شامخًا يف وجه االستبداد والهيمنة

أعلنت "جمعية اعضاء جوقة الشرف 
ف���ي ل��ب��ن��ان" ان "ال��ح��اك��م ال��م��ف��وض 
فرنسا  ف��ي  ال��ش��رف  ج��وق��ة  لمجلس 
الجنرال ج��ان ل��وي ج��ورج��والن وصل 
ال����ى ب���ي���روت م��س��اء ام����س ف���ي زي����ارة 
تستغرق ثاثة ايام، يشارك خالها 
ال��ذي تقيمه  في االحتفال السنوي 
للمحاربين  تكريما  ال��ي��وم  الجمعية 
ال����ق����دام����ى ف����ي ال���ج���ي���ش ال��ف��رن��س��ي 
ف���ي "ال����ن����ادي ال��ل��ب��ن��ان��ي ل��ل��س��ي��ارات 
برعاية  الكسليك"،  ف��ي  وال��س��ي��اح��ة 
وفي  ب��اؤل��ي  باتريس  فرنسا   سفير 
حضوره، على ان يزور خال وجوده 
ف���ي ب���ي���روت رئ��ي��س م��ج��ل��س ال�����وزراء 

تمام سام".
ورح���ب���ت ف���ي ب���ي���ان ب����"ج���ورج���والن 
وال��وف��د ال��م��راف��ق ال���ذي يضم خمسة 
اعضاء  جمعية  يمثلون  كبار  ضباط 

ج��وق��ة ال��ش��رف ف��ي ف��رن��س��ا، وجمعية 
ال��م��ح��ارب��ي��ن ال��ق��دام��ى وح��م��ل��ة وس���ام 
قدموا خدمات  الذين  الشرف  جوقة 
����ى ل���ل���دول���ة 

ّ
وط���ن���ي���ة وان���س���ان���ي���ة ج����ل

تعزيز  ف��ي  س��اه��م��وا  كما  الفرنسية، 
ال���ع���اق���ات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة - ال��ف��رن��س��ي��ة 

وتطويرها".
ي��ذك��ر أن ج���روج���والن ت��ق��ل��ب في 
م��ن��اص��ب ع��س��ك��ري��ة ع���دة ف���ي فرنسا 
وخ��ارج��ه��ا، م��ن اب��رزه��ا رئ��ي��س ارك���ان 
رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ف��رن��س��ي��ة ع��ام 
المسلحة  ال��ق��وات  ق��ائ��د  ث��م   ،2000
عّين  أن  ال��ى  ع��ام 2006،  الفرنسية 
حاكمًا مفوضًا لمجلس جوقة الشرف 
 ،)Grand Chancelier( في فرنسا
اضافة الى اوسمة عدة يحملها، ابرزها 
الصليب االكبر لوسام جوقة الشرف 

ولوسام االستحقاق الفرنسي. 

اح��ت��ف��ل��ت راب��ط��ة "أص���دق���اء كمال 
ج��ن��ب��اط" ، ب���إزاح���ة ال��س��ت��ارة عن 
في  جنباط"  كمال  "ش��ارع  لوحة 
ب����ي����روت - ش������ارع م���ص���رف ل��ب��ن��ان 
س����اب����ق����ا، ف�����ي ال�����ذك�����رى ال���ث���ام���ن���ة 
بالتعاون  والثاثين إلستشهاده، 
م����ع ال���م���ج���ل���س ال����ب����ل����دي ل��م��دي��ن��ة 
ب��ي��روت، ف��ي ح��ض��ور وزي���ر البيئة 
ورئيس  ون��واب،  المشنوق  محمد 
بيروت  لمدينة  البلدي  المجلس 
بال حمد، ورئيس الرابطة الوزير 
وشخصيات  خلف  عباس  السابق 
 س��ي��اس��ي��ة وح���زب���ي���ة واج��ت��م��اع��ي��ة.

وأل����ق����ى خ���ل���ف ك��ل��م��ة ق�����ال ف��ي��ه��ا: 
واالداري  السياسي  االص���اح  "ان 
ال�������ذي اق����ت����رح����ه ك����م����ال ج��ن��ب��اط 
ل������ح������ل م������ش������اك������ل وت�����ع�����ق�����ي�����دات 
الحل  ي��زال ه��و  اللبناني ال  ال��وض��ع 
المطلوب. وما زال الغاء الطائفية 
ال���س���ي���اس���ي���ة وف���ص���ل ال����دي����ن ع��ن 
الدولة هما الطريق االمثل للخروج 
ب���ل���ب���ن���ان م���م���ا ي���ع���ان���ي���ه م����ن ف��ش��ل 
واح����ب����اط وان���ه���ي���ار وت���ف���ك���ك. وم��ا 
زالت الديموقراطية الحقيقية في 
ال��س��ي��اس��ة واالج��ت��م��اع واالق��ت��ص��اد 
هي االساس الذي يجب ان يقوم 

عليه لبنان الواحد". 
وأض���اف: "ك���ان ك��م��ال جنباط 
رج����ا اس��ت��ث��ن��ائ��ي��ا اك��ت��س��ب لقب 
"ال���م���ع���ل���م" ع���ن ج�������دارة. واه�����م م��ا 
ت��م��ي��ز ب���ه ه���و ال���ص���دق ف���ي ال��ق��ول 
وال��ف��ع��ل ف��ي آن م��ع��ا. ك���ان ي��دع��و 
ال����ى ال����ت����زام ال���م���ب���ادىء ال��وط��ن��ي��ة 
واالص�����اح�����ي�����ة وال���ت���ض���ح���ي���ة ف��ي 
س��ب��ي��ل ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا. وك����ان ي���درك 
من  المبدئي  بموقفه  تمسكه  ان 
اج����ل اس���ت���ق���ال ل��ب��ن��ان ووح���دت���ه 

شعبه  وكرامة  وحريته  وسيادته 
س��وف ي��ع��رض��ه ل��اغ��ت��ي��ال، ولكنه 
ن���ادرة وق��ف ش��ام��خ��ا في  بشجاعة 
وجه االستبداد والهيمنة ورفض 
الدخول خانعا الى السجن العربي 
ال��ك��ب��ي��ر، وواج�����ه م��ص��ي��ره ب��ق��ن��اع��ة 
ال���م���ؤم���ن ب���ال���ح���ق وال���م���ت���م���رد ع��ل��ى 

الظلم واالستبداد".
ل��م  ب����ي����روت  "ان  ح����م����د:  وق�������ال 
ت����ن����س ي�����وم�����ا ك�����م�����ال ج����ن����ب����اط، 
وأن����ا م���ن ج��ي��ل أص���ي���ب ب��االح��ب��اط 
ي��������وم اس�����ت�����ش�����ه�����اده. ك����ن����ا ن������راه 
 رم�����زا ل��ل��ح��ري��ة وال��دي��م��وق��راط��ي��ة".

وت����ح����دث ع����ن "م���ؤل���ف���ات���ه وق��ي��م��ه 
ال���ف���ل���س���ف���ي���ة واالدب������ي������ة وخ���وض���ه 
م���ع���رك���ة ال���ح���ي���اة وال����ح����ق م���ت���ج���اوزا 

االنانيات، اضافة الى مؤلفاته". 
وق������ارن ب��ي��ن ع��م��ل��ي��ت��ي اغ��ت��ي��ال 
ك��م��ال ج��ن��ب��اط وال���رئ���ي���س رف��ي��ق 
عند  التنفيذ  وت��وق��ي��ت  ال��ح��ري��ري 
اغتيال  الظهر، واصفا  االولى بعد 
ال���ح���ري���ري ب���"ال��ص��ف��ع��ة ال��ك��ب��ي��رة"، 
م����ت����م����ن����ي����ا "اس�������ت�������م�������رار م����س����ي����رة 
ال��ش��ه��ي��دي��ن م����ع ال���رئ���ي���س س��ع��د 
جنباط". وليد  والنائب   الحريري 

قال النائب محمد قباني: "في هذا 
ال���ش���ارع م��ع��ال��م ل��ه��ا ع��اق��ة بكمال 
جنباط، ففيه المكتبة الوطنية، 
وه������و ك������ان م����ن اب�������رز ال��م��ف��ك��ري��ن 
وزارة  مقر  ايضا  وفيه  اللبنانيين، 
ال���داخ���ل���ي���ة وه����و اب�����رز م���ن ت���واله���ا 
ق��ب��ل ن��ص��ف ق���رن. وم���ا زل���ت اذك��ر 
لبنان  حاكم  انا  الشهير  تصريحه 
مانشيتات  اح��ت��ل  ال����ذي  االداري 
ال��ص��ح��ف، وه��و فعا ك��ان كذلك، 
اذ ف����رض ه��ي��ب��ة ال����دول����ة ف���ي كل 

لبنان". 

رحلة عذاب األرمن على دروب أجدادهم
العائالت السورية والبحث عن الطمأنينة يف يريفان

)ب. ع.( مأكوالت عربية "حالل".   مشغوالت.

وزير البلديات األردني جال يف الشوف

البحرين تمنع جمانة حداد من زيارتها

الشوف – "النهار"

ج�����ال وف�����د اردن�������ي ب���رئ���اس���ة وزي����ر 
ال��ب��ل��دي��ات االردن����ي ول��ي��د المصري 
منطقة ال��ش��وف، ب��دع��وة م��ن اتحاد 

بلديات الشوف االعلى.
اس���ت���ه���ل ال����وف����د ج���ول���ت���ه ب���زي���ارة 
رئيس  كلف  حيث  المختارة  قصر 
"اللقاء الديموقراطي" النائب وليد 
ج���ن���ب���اط ال����م����وج����ود ف����ي ب���اري���س، 
م��س��ت��ش��اره ال��دك��ت��ور ن��اص��ر زي���دان 
اس��ت��ق��ب��ال��ه. وأش����ار األخ��ي��ر ال���ى أن 
ال���ن���ائ���ب ج���ن���ب���اط أب������دى ت��رح��ي��ب��ه 

ال���ب���ل���دي���ات  وزارة  ب���ي���ن  ب���ال���ت���ع���اون 
االعلى.  الشوف  وبلديات  االردنية 
وبعد تفقد معالم القصر التاريخية 
واالث�����ري�����ة وال����ت����راث����ي����ة، ع���ق���د ل��ق��اء 
ف���ي م��رك��ز ات���ح���اد ب��ل��دي��ات ال��ش��وف 
االعلى تحدث خاله الوزير األردني 
ورئ���ي���س االت����ح����اد روج���ي���ه ال��ع��ش��ي 
والمشاركين عن سبل تعزيز العمل 
الجانبين،  ب��ي��ن  وال��ت��ع��اون  ال��ب��ل��دي 
وت�����ب�����ادل ال����خ����ب����رات ع���ل���ى م��خ��ت��ل��ف 
ع���ددًا  أي���ض���ًا  ال���وف���د  ال���ص���ع���د. وزار 
على  لاطاع  المنطقة  بلديات  من 

واقعها.

ت��ب��ل��غ��ت ال��زم��ي��ل��ة ال��ك��ات��ب��ة ج��م��ان��ة 
حداد أمس، عبر اتصال من وزيرة 
آل  مي  الشيخة  البحرينية  الثقافة 
بمنع  ال�����وزراء  رئ��ي��س  ق���رار  خليفة، 
في  ومشاركتها  البحرين  دخولها 
أم��س��ي��ة ش��ع��ري��ة ك����ان م���ن ال��م��ق��رر 
نيسان   6 في  االثنين  تحييها  أن 
ال��م��ق��ب��ل، ض��م��ن ف��اع��ل��ي��ات "رب��ي��ع 
ق����رار  وي����أت����ي   ."2015 ال���ث���ق���اف���ة 
ال��س��ل��ط��ات ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة ب��ع��د ضغط 
ن��اش��ط��ي��ن ف���ي وس���ائ���ل ال��ت��واص��ل 
االسامية  والجمعيات  االجتماعي، 
المتشددة، الذين أطلقوا هاشتاغ 
"ال��ب��ح��ري��ن ال ت��رح��ب ب��ال��م��ل��ح��دي��ن" 

رفضًا لزيارة حداد.
واع��������ت��������ذرت ال����ش����ي����خ����ة م������ي آل 

ال��خ��ل��ي��ف��ة م���ن ح�����داد، ط��ال��ب��ة إليها 
ال��ب��ح��ري��ن، حفاظًا  ال��ى  ع��دم السفر 
ع��ل��ى س��ام��ت��ه��ا، وض��ب��ط��ًا ل��ل��وض��ع. 
وف��ي مقابل أص���وات رفضت زي��ارة 
ح����داد، أع��رب��ت أص����وات أخ����رى عن 
دعمها هذه الزيارة، مرحبة بالزميلة 
مدعوة  أنها  البحرين، ال سيما  في 
ال��ى ه��ن��اك ب��غ��رض إل��ق��اء ال��ش��ع��ر، ال 
الوعظ والحديث في مسائل الدين 

والسياسة.
��ق��ت 

ّ
ي���ذك���ر أن ح�����داد ك���ان���ت ع��ل

على ق��رار المنع عبر صفحتها على 
"ف����اي����س����ب����وك"، وق����ال����ت: "م��ل��ح��دة 
������زوا 

ّ
ت��رع��ب��ك��م ال�����ى ه�����ذا ال����ح����د؟ رك

على ال��دواع��ش وق��اط��ع��ي ال���رؤوس 
وحارقي البشر".

يتحسر جورج كوشريان على أيام الرغد 
والهناء التي كان يعيشها في حلب مع 

عائلته ويروي بحزن سيرة "البهدلة" 
و"الحرب" التي قلبت مجرى حياته مع 

ماليين السوريين رأسًا على عقب منذ أن 
أندلعت الحرب األهلية في بالدهم. انفق 

ثروة العمر وما جناه على أعالة العائلة 
في أرمينيا، ويحلم بالعودة الى حلب اذا 

استقرت األحوال.
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 الحكمة احتفلت بعيد القديس يوسف
واحتفاالت يوبيلية يف ذكرى تأسيسها

هايكازيان افتتحت معرضًا للفن التشكيلي

 "الحضور اللبناني يف العالم" يف الكسليك
استعادة جدلية الذاكرة والنسيان

مديرة إدارة األعمال - 3 تباشر مهماتها رغم اعتصام الطالب
قيادات طرابلسية تعترض وتطالب بمحاسبة رئيس الجامعة

"مذاق فرنسا الجيد" يف عشاءات بيروتية

رئيس  دع��وة  الحكمة  عائلة  لّبت 
ب��ي��روت  ف��ي  األم  الحكمة  م��درس��ة 
ل��اح��ت��ف��ال  اب���ره���ي���م  ع���ص���ام  االب 
ب��ع��ي��د ال��ق��دي��س ي���وس���ف، شفيع 
االحتفاالت  سياق  في  المدرسة، 
ال��ي��وب��ي��ل��ي��ة ف��ي ذك���رى م���رور 140 
ع�����ام�����ًا ع����ل����ى ت����أس����ي����س ال���ح���ك���م���ة 
والتي تقام في  وم��درس��ة،  جامعة 
رع����اي����ة رئ���ي���س أس���اق���ف���ة ب���ي���روت 
ل��ل��م��وارن��ة ول����ّي ال��ح��ك��م��ة ال��م��ط��ران 
ب����ول����س م����ط����ر، وت�����ت�����ّوج ب���ق���داس 
يترأسه في مطلع حزيران المقبل 
 ال���ب���ط���ري���رك م�����ار ب����ش����ارة ب��ط��رس

الراعي. 
وت����رأس م��ط��ر ال��ق��داس اإلل��ه��ي 
ف������ي ك���ن���ي���س���ة م�������ار ي�����وس�����ف ف��ي 
األش�����رف�����ّي�����ة ع���ل���ى ن����ّي����ة ال��ح��ك��م��ة 
وأهلها. وقبيل بدء القداس الذي 
خ��دم��ت��ه ج���وق���ة ال���م���درس���ة، أل��ق��ى 
ابرهيم كلمة تحّدث فيها عن مار 

يوسف وعاقة أبناء الحكمة به.
 وب���ع���د اإلن���ج���ي���ل ق����ال م��ط��ر في 

عظته:
"ي��ض��ع��ن��ا ي��وب��ي��ل ال��ح��ك��م��ة ه��ذا 
في قلب قضية سامية لها عاقة 
ب��م��ص��ي��ر ه����ذه ال��م��ن��ط��ق��ة ب��رم��ت��ه��ا. 
إنه  المؤسس  المطران  يقل  أفلم 
أراد ه���ذا ال��ص��رح "ل��خ��ي��ر األم��ص��ار 

الشرقية"؟ 
 ف��ل��ي��س م����ن س��ب��ي��ل ال���ص���دف 
م��درس��ة  أول  ال��ح��ك��م��ة  ت��ك��ون  أن 
االنفتاح  ق��ص��دت  ث��ان��وي��ة  وطنية 
على ث��ق��اف��ات ال��ع��ص��ر، ول��ي��س من 
س��ب��ي��ل ال��ص��دف أي��ض��ًا أن ت��ك��ون 
جامعة الحكمة، أو النواة الجامعية 
األول����ى ال��م��ت��م��ث��ل��ة ف��ي��ه��ا ب��م��درس��ة 
م���ارون���ي���ة  ج���ام���ع���ة  أول  ال���ح���ق���وق، 
ف�����ي ال����ت����اري����خ ت���ب���غ���ي ل��م��ح��ي��ط��ه��ا 
خ��ط��ى ف������ي  ي���س���ي���ر  أن   ال����ع����رب����ي 

القانون".

افتتحت جامعة هايكازيان لمناسبة 
ي���وب���ي���ل���ه���ا ال�������������60، م����ع����رض����ًا ل��ل��ف��ن 
التشكيلي، في رعاية سفارة أرمينيا 
وب��ال��ت��ع��اون م���ع م��ؤس��س��ة م��خ��زوم��ي. 
واس��ت��ض��اف��ت أب����رز م��رك��ز ل��ل��ف��ن في 
الفن  أو  ارفيست"  "ب���اردزر  أرمينيا، 

الراقي.
وق�������ال رئ����ي����س ال���ج���ام���ع���ة ال��ق��س 
ال��دك��ت��ور ب���ول ه��اي��دوس��ت��ي��ان: "م��ن 
ي��ت��ب��اه��ى بحبه  ل��ب��ن��ان  ال���م���ع���روف أن 
وتقديره للجمال، وأن أرمينيا تنعم 
الطبيعي  باإلبداع واالبتكار، لذا من 
أب��رز  استضافة  ه��اي��ك��ازي��ان  لجامعة 
مركز للفن في أرمينيا، وتقديم هذه 
ال���ن���ادرة وال��ق��ي��م��ة للمجتمع  األع��م��ال 

اللبناني".
ورك���������ز س���ف���ي���ر أرم����ي����ن����ي����ا آش������ود 
اإلرث  أه���م���ي���ة  ع���ل���ى  ك����وت����ش����اري����ان 
مثنيًا  األرم��ن��ي،  والثقافي  التاريخي 
ع��ل��ى "ال�����دور ال����ذي أداه األرم����ن في 
س��ي��م��ا  ال  األرم�����ن�����ي،  ال���ش���ت���ات  دول 

لبنان".

وق���������ال رئ�����ي�����س "ح���������زب ال�����ح�����وار 
الوطني" فؤاد مخزومي: "هناك دور 
أس���اس���ي ي��ق��ع ع��ل��ى ع��ات��ق المجتمع 
المدني  المجتمع  ومنظمات  األهلي 
وج���م���ع���ي���ات���ه ورج����������االت االق���ت���ص���اد 
واألع���م���ال ل��ف��ت��ح آف����اق ج��دي��دة أم��ام 
الشباب عبر الشركات واالستثمارات 

واإلفادة من الخبرات العالمية".
وت���ح���دث���ت م����دي����رة م��ت��ح��ف ال��ف��ن 
ال�����م�����ع�����اص�����ر ف�������ي ي������ري������ف������ان ن����ون����ي 
آفيديسيان عن األعمال المعروضة.

وي��ت��ض��م��ن ال��م��ع��رض 64 ع��م��ًا، 
م��ن ال��ق��رن ال��ت��اس��ع ع��ش��ر إل���ى ال��ق��رن 
الفنانين  ألب��رز  والعشرين،  ال��ح��ادي 
الشتات  أرم��ي��ن��ي��ا ودول  م��ن  األرم����ن 
األرم����ن����ي، ال س��ي��م��ا ف��رن��س��ا. وت��ض��م 
تعرض  ل��وح��ات  المعروضة  األع��م��ال 
ل����ل����م����رة االول����������ى ل���ل���ف���ن���ان���ي���ن ل���ي���ون 
ت���وت���ون���ج���ي���ان، ج���ان���س���ي���م وك��������ارزو. 
ل��وح��ة ذات بعد  وال���اف���ت م��ش��ارك��ة 
ثاثي للفنان يرفانت كوشار تعود 

إلى عام 1927.

ن���ظ���م���ت ج���ام���ع���ة ال��������روح ال����ق����دس - 
ال��راب��ع  ال��دول��ي  م��ؤت��م��ره��ا  الكسليك، 
العالم"،  ف��ي  اللبناني  "ال��ح��ض��ور  ع��ن 
ب���دع���وة م���ن م��ك��ت��ب م��ف��وض رئ��ي��س 
مع  وب��ال��ت��ع��اون  للنشاطات،  الجامعة 
كلية الفلسفة والعلوم اإلنسانية في 
الجامعة والمركز الثقافي الروسي في 

لبنان.
وشدد الدكتور نيكوال بدوي على 

"هوية لبنان الحضارية والعالمية".
الجامعة  رئ��ي��س  م��ف��وض  واع��ت��ب��ر 
للنشاطات األب جان مارون مغامس 
تتلخص  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  "ال���ح���ض���ارة  أن 
والحضور  اللقاء  ه��ي:  ث��اث  بعبارات 
وال�����ح�����دث". واع���ت���ب���ر ن���ائ���ب رئ��ي��س 
الجامعة للبحوث األب يوحنا عقيقي 
م��م��ث��ًا رئ��ي��س ال��ج��ام��ع��ة األب ه��ادي 
محفوظ أن "المؤتمر يستعيد جدلية 

الذاكرة والنسيان". 
ال��دك��ت��ور   األول������ى  ال��ج��ل��س��ة  وأدار 
بدوي، وشارك فيها ممثل بطريركية 
أن���ط���اك���ي���ة وس����ائ����ر ال���م���ش���رق ل���ل���روم 
األرثوذكس لدى بطريركية موسكو 
ن��ي��ف��ون سيقلي وس��ف��ي��رة  ال��م��ط��ران 
ك��ول��وم��ب��ي��ا ج���ورج���ي���ن���ا م�����اط ووزي�����ر 
ورئيس  السابق  التونسي  السياحة 
االتحاد الدولي للصحافيين والكتاب 

السياحيين تيجاني حداد.
ب��إدارة  الثانية  الجلسة  وانعقدت 
اإلعامية ماري - نويل خطار. وتكلم 
فيها سفير كولومبيا السابق في دول 
الخليج الدكتور إيلي الترك ورئيس 
غرفة التجارة اللبنانية - األوسترالية 
ج����وزف خ��ط��ار وال��م��س��ت��ش��ار ال��س��اب��ق 
السام  وسفير  حلو  ش��ارل  للرئيس 

في لبنان الدكتور جهاد نعمان.

وج��م��ع��ت ال��ج��ل��س��ة ال��ث��ال��ث��ة ال��ت��ي 
أدارت��ه��ا ال��ب��روف��س��ورة م��ي��راي عيسى 
 Press م����دي����ر ش����رك����ة م��������ن:   ك�������ًا 
وال��دك��ت��ور  ت��وي��ن��ي  ن���اج���ي   Media
جورج يونس والمتخصص في قطاع 
البنك  في  والعضو  الخاص  التطوير 

الدولي في تونس جاد سلهب.
المؤتمر  م��ن  األول  ال��ي��وم  واختتم 
ب��ط��اول��ة م��س��ت��دي��رة راب���ع���ة ت��رأس��ت��ه��ا 
أن��ج��ي��ل��ي��ك ب��ع��ي��ن��و، وت���ح���دث���ت فيها 
في  االجتماعية  العلوم  رئيسة قسم 
ج��ام��ع��ة ال����روح ال��ق��دس ال��ب��روف��س��ورة 
ميرنا عبود م��زوق والدكتورة نور فرا 

حداد والبروفسورة روزي غناجي.
وف���ي ال��ي��وم ال��ث��ان��ي م��ن ال��م��ؤت��م��ر، 
وأداره���ا  الخامسة  الجلسة  ان��ع��ق��دت 
بمشاركة  شريم،  ج��وزف  البروفسور 
وحاضر  عيسى.  م��ي��راي  البروفسورة 
ال���دك���ت���ور ط�����ال وه���ب���ي وال���دك���ت���ور 
ب����ول زغ���ي���ب. ث���م ان��ع��ق��دت الجلسة 
السادسة بإدارة اإلعامية كريستين 
صليبي وت��ح��دث ك��ل م��ن ال��دك��ت��ور 
أندره نصار والدكتور غسان حسامي 

والدكتورة أندريه عفيش.
وت����رأس����ت اإلع���ام���ي���ة م���اي���ا خ��ض��را 
ال��ج��ل��س��ة ال���س���اب���ع���ة. وت����ح����دث األب 
ج����وزف ن��ف��اع وال��دك��ت��ور ج����ورج ي��رق 
وال����م����ه����ن����دس ج�����ه�����اد ف����غ����ال����ي م��ن 
م���رك���ز ال������دراس������ات ال��دي��ب��ل��وم��اس��ي��ة 

واالستراتيجية في باريس.
الثامنة  بالجلسة  المؤتمر  واختتم 
عفيش.  أندريه  الدكتورة  وأدارت��ه��ا 
وت��ك��ل��م��ت ف��ي��ه��ا ال���ب���روف���س���ورة ه��دى 
ن��ع��م��ة ورئ���ي���س���ة "م���ؤس���س���ة ن��ي��ن��اوى 
ضاهر" في األرجنتين أليسيا ضاهر  

واألب جان-مارون مغامس.

روزيت فاضل 

إدارة  ك���ل���ي���ة  ف����ي  ح����اس����م  ال����ي����وم 
األع������م������ال - ال�����ف�����رع ال����ث����ال����ث ف��ي 
ط���راب���ل���س، وق����د ي��خ��ف��ي م��واج��ه��ة 
عنوانها  أمنية  سياسية  طائفية 
ه���وي���ة م���دي���ر ال����ف����رع ال��ط��ائ��ف��ي��ة، 
وت�������ه�������دد م���س���ت���ق���ب���ل ال����ج����ام����ع����ة 

اللبنانية.
ف���ي ج��دي��د ال��ت��ح��رك ال��ق��دي��م - 
ال���ج���دي���د، أع��ل��ن��ت أم����س ق���ي���ادات 
ف��ي ط��راب��ل��س ف��ي ب��ي��ان م��وق��ع من 
النواب  ميقاتي،  نجيب  الرئيس 
س���م���ي���ر ال���ج���س���ر وأح�����م�����د ك���رام���ي 
وم��ح��م��د ك���ب���ارة وال��ن��ائ��ب ال��س��اب��ق 
ف��ي��ص��ل ك��رام��ي ب��أن��ه��ا ت��ط��م��ح إل��ى 
دف����ع األم�����ور ال����ى م��ج��ل��س ال�����وزراء 
لمحاسبة رئيس الجامعة الدكتور 
عدنان السيد حسين على مخالفة 

القانون.
لكن المصادر أشارت ل�"النهار" 
إل���������ى أن���������ه ي������س������ري ب�����ي�����ن ب���ع���ض 
القيادات إنتقادات الذعة في حق 
رئ��ي��س ال��ج��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ع��دن��ان 
ال��س��ي��د ح��س��ي��ن ل��ي��س ف��ق��ط على 
أدائ�����ه ك��رئ��ي��س ج��ام��ع��ة ب���ل على 

دوره السياسي أيضًا. 
ف��ي ظ��ل ه���ذا ال���واق���ع، تمكنت 
ال��ج��دي��دة للكلية  ال��م��دي��رة  أم���س 

ال���دك���ت���ورة ج��م��ي��ل��ة ي��م��ي��ن وال��ت��ي 
 3 بين  من  الجامعة  رئيس  عينها 
الكلية  مجلس  رفعهم  مرشحين 
أول من أمس من تنظيم إمتحانات 
رغ����م م����ح����اوالت ب��ع��ض األس���ات���ذة 
وط������اب ال��ك��ل��ي��ة ال��م��ن��ت��م��ي��ن إل���ى 
ت����ي����اري "ال����ع����زم" و"ال��م��س��ت��ق��ب��ل" 
وبعض العناصر الدخيلة الموالية 
تعطيل  م��ح��اول��ة  م��ن  منهما  ل��ك��ل 
ب��ال��ق��وة ف���ي النصف  اإلم��ت��ح��ان��ات 
ال��س��اع��ة األخ��ي��ر م��ن م��وع��د تسليم 
التصرف  ه��ذا  وأدى  المسابقات. 
بتصحيح  ق��ض��ى  إداري  ق���رار  إل���ى 
ال��م��س��اب��ق��ات ال��ت��ي ت��وق��ف��ت قسرًا 
الموعد  إنهاء  قبل وقت قليل من 

المقرر لها.
محاولة  اي  ان  "النهار"  وعلمت 
إلق���ال���ة ي��م��ي��ن س��ت��ح��دث م��واج��ه��ة 
الشمال. فالدكتورة  مع مسيحيي 
ه����ي إب���ن���ة أخ�����ت ال����وزي����ر ال��س��اب��ق 
ي���وس���ف س����ع����ادة وه�����و م����ا ي��ج��ع��ل 
يمين محسوبة سياسيًا على تيار 
فرنجية  سليمان  برئاسة  ال��م��ردة 
ل��ك��ن��ه��ا أي��ض��ًا م��ن��ت��خ��ب��ة أك��ادي��م��ي��ًا 
ال���ف���رع وه���ي متفرغة  م���ن م��ج��ل��س 
لم  أخ���رى،  م��ن جهة  الجامعة.  ف��ي 
ت��ك��ن ه���ذه ال��م��ع��ادل��ة ال��زغ��رت��اوي��ة 
التي تتمتع بها يمين قائمة عند 
أنطوان  الدكتور  السابق  المدير 

ف��������ي إط�������������ار إح��������ي��������اء ن�����ش�����اط�����ات 
ف��رن��ك��وف��ون��ي��ة ت��ن��ظ��م��ه��ا ال���س���ف���ارة 
ق���ّدم طهاة  ب��ي��روت،  ف��ي  الفرنسية 
فرنسيون أطيب األطعمة الفرنسية 
الفرنسي  المطبخ  ض��م��ن  ال��م��ن��وع��ة 
م���آدب مفتوحة  م��ن خ��ال  الشهير 

في سبعة مطاعم في بيروت تحت 
ع��ن��وان "م����ذاق ف��رن��س��ا ج��ي��د". كما 
باتريس  ال��ف��رن��س��ي  السفير  وأق����ام 
في  مأدبة  نفسها  للمناسبة  باؤلي 
إليها عدد من  قصر الصنوبر دعي 

الشخصيات.

السفير الفرنسي متحدثًا أمام وزراء وشخصيات في قصر الصنوبر.  )سامي عياد(

)أرشيف( من اعتصامات الطالب أمام الكلية في طرابلس.  

ط��ن��وس ال��ج��ن��وب��ي األص����ل وال���ذي 
إنتقل إلى الشمال بعد زواجه من 

المنطقة.
وأف���������������ادت م�������ص�������ادر ت����رب����وي����ة 
بكفاية  تتمتع  يمين  أن  "النهار" 
أك����ادي����م����ي����ة ع���ال���ي���ة وه������ي ن���ال���ت 
 2 ب��اري��س  م��ن  العالية  شهاداتها 
القانون 66.  وه��ذا ما يتوافق مع 
لليوم  متابعون  وصفها  كما  وهي 

على  ق��ادرة  الكلية  في  األول كما 
أكاديمي.  بنفس  قرار  أي  تنفيذ 
ف���ق���د أص�������رت أم������س ع���ل���ى إج������راء 
بمؤازرة  البوابة  وفتح  اإلمتحانات 
ق��وى األم���ن ال��داخ��ل��ي رغ��م محاولة 

اقفال الكلية. 
المكاتب  اعتصم طاب  وبينما 
األع���م���ال في  ادارة  ف���ي  ال��ت��رب��وي��ة 
أف��ادت معلومات  أم��س،  طرابلس 

أن القيادات الطرابلسية تعترض 
ع�����ل�����ى وق����������ف ع������ق������ود ع����������دد م���ن 
ال��ى رفض  األس��ات��ذة ف��ي الكلية، 
توظيف  الجامعة  وإدارة  ال��ع��م��ادة 
بعض األشخاص الذين اعتبرتهم 
ال يستوفون الشروط األكاديمية.

وف������ي ال����ب����ي����ان ال�����ص�����ادر ب���اس���م 
القيادات السياسية في طرابلس 
"ط���ل���ب م���ن ال��ح��ك��وم��ة ب��م��ح��اس��ب��ة 

كاغ رعت احتفال عيد األم يف "مار الياس"

نظمت ثانوية مار الياس - درب السيم قضاء صيدا احتفااًل 
لمناسبة عيد األم، بالتعاون مع البلدية، في رعاية منسقة األمم 

المتحدة في لبنان سيغريد كاغ وحضورها.
وبعد كلمة لمدير الثانوية األب مدلج تامر، تحدثت كاغ عن 

القيم العالمية التي من أجلها تأسست األمم المتحدة.
واعتبرت أن "أهم السمات التي يتمتع بها لبنان هي من أبرز 

مصادر قوته وتنوعه، ومسؤولية العيش المشترك التي يحملها. 
هذا هو األساس لبناء مستقبل يعمه السام واألمن واالستقرار 

واإلنماء"، مشيرة إلى أنه "بإمكان األمهات والمعلمين في 
المدارس والمناطق كلها أن يؤدوا دورًا مركزيًا في تعزيز هذا 
النموذج"، موضحة أن "عمل األمم المتحدة في لبنان هو بناء 

مستقبل يعمه السام واألمن واإلنماء".
وقالت: "التعليم هو ركيزة أساسية للشركة بين لبنان واألمم 
المتحدة، وهو أحد األسباب التي دفعتني للمشاركة في هذا 

االحتفال، ألن رسالة األمم المتحدة واضحة: لكل ولد الحق في 
التعليم الذي يؤمن له مستقبًا أفضل وحياة كريمة، وإنجازات 

لبنان في هذا اإلطار واضحة".

"جنسيتي حق لي وألسرتي" تعتصم غدًا

دعت حملة "جنسيتي حق لي وألسرتي" إلى االعتصام أمام 
السرايا الحكومية الساعة 12 ظهر غد األحد في ساحة رياض 

الصلح، "من أجل المساواة في قانون الجنسية، وتكريسًا لحق 
النساء في المواطنة الكاملة ورفضًا لنظام الطوائف العقيم 

ولتعطيل حقوق الناس".

مـوجــز

"جائزة وزارة الثقافة للرواية بالعربية" للمخضرمين والناشئين
عريجي: دعم عائلة الشويري يضمن إستمراريتها 

ر. ف.

ف���ي عهد  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  ت��خ��ط��ت 
وزي����ره����ا ال���ح���ال���ي ري���م���ون ع��ري��ج��ي 
ن���م���ط ع���م���ل روت���ي���ن���ي���ًا ل��ل��ث��ق��اف��ة 
م��ن سياسة  فخرجت  "ال��رس��م��ي��ة" 
التعامل الضيقة مع اللون الواحد، 
ورغ����م ال��ش��ح ف���ي م���وازن���ة ال�����وزارة، 
ال��ش��رك��ة  لتفعيل  ع��ري��ج��ي  ي��ع��م��ل 
من  م��ت��ن��وع��ة  مجتمعية  ف��ئ��ات  م��ع 
الثقافية كرابط  النشاطات  خال 
م���ش���ت���رك ي��ج��م��ع ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن وال 

يفرقهم.
ك���ان أم���س ال��م��وع��د م��ع م��ب��ادرة 
ع��ري��ج��ي، وتمثلت  رع��اه��ا  ري���ادي���ة 
ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  "ج����ائ����زة  ب����إط����اق 
والمؤلفة  العربية"  باللغة  للرواية 
م��ن ج��ائ��زة "رواي����ة ال��ع��ام" وج��ائ��زة 
ل���ك���ات���ب  رواي������������ة  أول  "أف������ض������ل 
ن�������اش�������ىء"، وذل���������ك ف������ي م���ؤت���م���ر 
ص���ح���اف���ي ف����ي ق���ص���ر األون��ي��س��ك��و 
ت�������ح�������دث ف�����ي�����ه إل����������ى ع�����ري�����ج�����ي، 
وأمين  طالب  فيصل  المديرالعام 
سر إتحاد الكتاب الدكتور جهاد 
ب��ن��وت، رئ��ي��س إت��ح��اد ال��ن��اش��ري��ن 
س����م����ي����رة ع����اص����ي وك��������ان ع���ري���ف���ه 

اإلعامي روبير فرنجية. 
وال����اف����ت ف���ي ق���اع���ة ال��م��ؤت��م��ر، 
الياس  التربية  ال��ذي حضره وزي��ر 
ب���و ص��ع��ب وال���م���دي���ر ال���ع���ام ل����وزارة 
ي��رق وال��س��ي��دة روز  ف���ادي  التربية 
ش����وي����ري ال���داع���م���ة ل��ل��ج��ائ��زت��ي��ن، 
ح��ض��ور الف���ت م���ن ج��م��ه��ور مهتم 
ب��ال��ج��ائ��زة، وه��ذا م��ا ل��م نعتد عليه 

في النشاطات الثقافية.

العام  م��ن  األول  م��ن شهر تشرين 
نفسه".

أم�������ا ع����ري����ج����ي "ف����اغ����ت����ن����م ه����ذه 
ال����م����ن����اس����ب����ة، ل����ت����وج����ي����ه ال���ش���ك���ر 
والتحية إلى عائلة الراحل أنطوان 
ال���ش���وي���ري". وع��ب��ر "ع����ن ت��ق��دي��ره 
"وتثميني  ش��وي��ري  روز  للسيدة 
النبيلة وتبرعها  الكبير لمبادرتها 
بما  الماديتين  الجائزتين  بقيمة 

يضمن إستمراريتها".
وق������ال: "ال ع���ج���ب ب���ذل���ك ف��ه��ي 
ت��ك��م��ل ال���م���س���ار اإلن���س���ان���ي ال���ذي 
س��ل��ك��ه ال���راح���ل أن���ط���وان ش��وي��ري 
ط����ي����ل����ة ح�����ي�����ات�����ه ف�������ي م����س����اع����دة 
ال��م��ؤس��س��ات وال��ج��م��ع��ي��ات وس��ائ��ر 

األعمال الخيرية".
أم�����ا ب���ن���وت ال������ذي أل���ق���ى ك��ل��م��ة 
رئ���ي���س اإلت���ح���اد ف��ق��د ث��م��ن ه��ذه 
ال����ج����ائ����زة، م��ع��ت��ب��رًا أن���ه���ا س��ت��ت��رك 
األق��ام  تشجيع  في  الطيب  أثرها 
ال��ش��اب��ة. م��ن ج��ه��ت��ه��ا، أث��ن��ت على 
أه���م���ي���ة ال����ج����ائ����زة م��ت��م��ن��ي��ة ع��ل��ى 
ال��ح��ك��وم��ة "ت��ع��وي��ض ح��رم��ان ه��ذا 
ال���ق���ط���اع ال���ث���ق���اف���ي ورف�������ع درج����ة 
االهتمام الرسمي في هذا المجال، 
العام  ال��رأي  مؤسسات  وتعويض 

الثقافية".
ل��ج��ن��ة  أن  إل�������ى  اخ�����ي�����رًا  ن���ش���ي���ر 
الدكاترة  تضم  للجائزة  التحكيم 
دي�����زي�����ره س����ق����ال، ع���ل���ي زي����ت����ون،  
سميرة أغ��اس��ي، ج��ورج دورل��ي��ان، 
وج������ي������ه ف��������ان��������وس، خ����ل����ي����ل أب�����و 
ج���ه���ج���ه،ي���م���ن���ى ال����ع����ي����د، ل��ط��ي��ف 
زي��ت��ون��ي، ش��وق��ي ي��وس��ف ح��م��ادة 

وميشال معيكي. 

رئ������ي������س ال�����ج�����ام�����ع�����ة ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة 
ال��دك��ت��ور ع���دن���ان ال��س��ي��د حسين 
القانون  وتطبيق  مخالفاته  على 
ب���ح���ق���ه". ول���ف���ت ال���ب���ي���ان إل�����ى أن 
للفرع  مدير  تعيين  على  "إلص��رار 
بالطريقة التي تمت بها، وبالرغم 
وكل  الحكومة  رئيس  مبادرة  من 
أه���ل ال��خ��ي��ر ب��ال��ت��روي إلي��ج��اد حل 
مصلحة  ويحقق  التوازنات  يؤمن 
الكلية والطاب، إنما يحمل على 
التعيين  القصد من  بأن  اإلعتقاد 
إن��م��ا ك��ان ي��ه��دف ال��ى إث���ارة فتنة 
ب��ي��ن أب���ن���اء ال��م��ن��ط��ق��ة ال���ذي���ن هم 
العيش  على  الحرص  كل  حرصاء 

المشترك". 
م����ن ج���ه���ة أخ�������رى، إس��ت��ن��ك��رت 
في  الجامعيين  األساتذة  مصلحة 
"ال���ق���وات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة"، ف���ي ب��ي��ان، 
السياسية  "الكيدية  إعتبرته  م��ا 
وال�����ق�����رارات ال��ت��ع��س��ف��ي��ة ل��رئ��ي��س 
الدكتور عدنان  اللبنانية  الجامعة 
السيد حسين". وختم البيان:"لن 
ويستمر  أح���د  ي��ه��م��ش  أن  ن��ق��ب��ل 
ال���ب���ع���ض ب��ت��ح��وي��ل م���ؤس���س���ة إل���ى 
شركة خاصة تباع وتشترى فيها 

التربية".

 rosette.fadel@annahar.com.lb
Twitter:@rosettefadel

ف����ي ك��ل��م��ت��ه، أع���ل���ن ط���ال���ب أن 
ع��ن جائزتين  ع��ب��ارة  "ه��ي  الجائزة 
أدب�����ي�����ت�����ي�����ن ت�����م�����ن�����ح�����ان س����ن����وي����ًا 
 ل��ك��ات��ب أو ك��ات��ب��ة م���ن ال��ج��ن��س��ي��ة

اللبنانية".
 ف���ي م���ا خ���ص ال���ج���ائ���زة األول����ى 
ل��ت��ت��وي��ج "رواي��������ة ال�����ع�����ام". ق�����ال:" 
قدرها  نقدية  جائزة  الفائز  يمنح 
وميدالية  لبنانية  ليرة  مليون   15
وزارة  ع����ن  ص���ادرت���ي���ن  وش����ه����ادة 

الثقافة".
 له 

ُ
أم����ا ال���ج���ائ���زة ال��ث��ان��ي��ة وف���ق���ا

"فهي  لتتويج "أفضل أول رواية 
ال��ث��اث��ي��ن  ن���اش���ىء" دون  ل��ك��ات��ب 
س���ن���ة م����ن ال���ع���م���ر م����ن خ�����ال م��ن��ح 
ال���ف���ائ���ز ج����ائ����زة م���ال���ي���ة ق����دره����ا 5 
م��اي��ي��ن ل��ي��رة، إض��اف��ة إل���ى طباعة 
الثقافة  وزارة  نفقة  على  ال��رواي��ة 
ف���ي ح�����دود أل���ف���ي ن��س��خ��ة ي��وض��ع 

أل������ف م���ن���ه���ا ف�����ي ع����ه����دة ال���������وزارة 
ل���ت���وزع ع��ل��ى ال��م��ك��ت��ب��ات ال��ع��ام��ة، 
ف��ض��ًا ع���ن م��ن��ح ال��ف��ائ��ز م��ي��دال��ي��ة 
وزارة ع����ن  ص���ادرت���ي���ن   وش����ه����ادة 

الثقافة".
وبالنسبة إلى المواعيد والمهل 
لهذه  بالترشح  المرتبطة  الزمنية 
ب��أن "مهلة تقديم  ال��ج��ائ��زة، ذك��ر 
أقصاه  أج��ل  في  تنتهي  الطلبات 
ك��ل  م�����ن  األول  ك�����ان�����ون  ن����ه����اي����ة 
ال��ن��ت��ائ��ج في  تعلن  أن  س��ن��ة،ع��ل��ى 
األخير من شهر حزيران  األسبوع 

من العام الذي يليه.
و"ل�����ف�����ت إل�������ى أن�������ه "وب�����ص�����ورة  
الترشح  طلبات  ف��إن  إستثنائية، 
للجائزة في سنة 2015، سيجري 
قبولها إعتبارًا من أول نيسان إلى 
تعلن  أن  ع��ل��ى   ،2015 أي�����ار   31
ال���ن���ت���ائ���ج خ�����ال ال���ن���ص���ف ال��ث��ان��ي 

)سامي عياد( من اليمين: طالب، عريجي، سميرة عاصي وبنوت.  

اع ... وِإالّ فهو َطبَّ
ف 

ِّ
ل
َ
 للمؤ

ٌ
يِّ موسم، فرصة

َ
ّن معرض الكتاب، في أ

َ
ُبُت أ

ْ
َيث

اتيه كي يجمع 
َ
ؤ

ُ
ما من القارئ في مناسبة ت والناشر كي يتقدَّ

ن ندوات "التوقيع" 
َ
كثر من كتاب في جولة واحدة. ومع أ

َ
أ

 
ً
ف لياقة

ِّ
ل
َ
و المؤ خذ في الغالب طابعًا اجتماعيًا يشّكله َمدعوُّ تتَّ

كثر من حاجِتهم ِإلى الكتاب ولن يقصدوا 
َ
و ُعربوَن صداقة أ

َ
أ

 التوقيع تسريعًا في 
ُ
المكتبة الحقًا كي يقتنوه، تبقى ظاهرة

خذ مكانه التجارّي على رفوق 
ْ
رواج الكتاب ال يستمرُّ حين يأ

المكتبات. 
قد يدعو الناشر ِإلى التوقيع لكنه يّتكل غالبًا على مدعّوي 
لف لتسويق الكتاب. وقد ال يكون له نشاط آخر بعدذاك 

َ
المؤ

َجع" بعد حيٍن 
َ
غيُر ِإرسال الكتاب ِإلى المكتبات وانتظار "المرت

ف". 
ِّ
ل
َ
الحتساب "حقوق المؤ

نه 
ْ
نه، مهما بلَغ شأ

ْ
ف ليس من شأ

ِّ
ل
َ
مر غيُر كاٍف. المؤ

َ
هذا األ

ن يعمَد ِإلى تسويق كتابه. 
َ
في شبكة معارفه واتصاالته، أ

ن يجد الوسائل التسويقية 
َ
ن الناشر الذي عليه أ

ْ
هذا شأ

و 
َ
نها له بتنسيق ندواٍت أ مِّ

َ
نشطٍة ُيؤ

َ
لف ِإلى أ

َ
فيقود المؤ

و نشراٍت ِإلكترونية في وسائل 
َ
و ِإعامية أ

َ
اٍت منبرية أ لقاء

االتصاالت والتواصل، والترويج للكتاب ِإعاناٍت واتصاالٍت 
سسات 

َ
ين )منتَديات، جامعات، مؤ

ِّ
حيثما َيلقى الكتاب متلق

و ذات صلة بموضوع الكتاب، ...( حتى 
َ
و تربوية أ

َ
ثقافية أ

يكون النشاط ترويجًا معنويًا وماديًا معًا يعود نفعه ِإلى 
ف والناشر معًا. 

ِّ
ل
َ
المؤ

هكذا يكون الناشر ناشرًا بمدلول معنى "النشر"، وِإالَّ 
و 

َ
ف، أ

ِّ
ل
َ
اعًا يطبع الكتاب ويترك مصيره للمؤ بَّ

َ
فهو ليس ِإاّل ط

عه على المكتبات ويقُعد ينتظر مرور القراء على  عًا يوزِّ ُموزِّ
ف وال كتاَبه. 

ِّ
ع المؤل

َ
ف

َ
باب المكتبة، وفي الحالَتين ال يكون ن

ساسيٌّ لرواجه، وكذلك اسم 
َ
ّن مضمون الكتاب أ

َ
ُصحيح أ

ّول ِإيصال
َ
ساَس األ

َ
لف ِإن كان معروفًا، لكّن األ

َ
المؤ

 

ف ِإلى قرائه،
ّ
ل
َ
 المؤ

ُ
ي وِإيصال

ّ
هذا المضمون ِإلى المتلق

 

 الرواج ويتنامى فتكون للكتاب طبعات
ُ
ومن هنا يبدأ

 

تالية.
ع جبران مخطوطة "النبي" ِإلى الناشر 

َ
عام 1923، حين دف

َج لجبران في حلقاته ُنوف، كان هذا روَّ
ْ
لفرد ك

َ
الشاب أ

 

ه: "المجنون" و"السابق"، حتى 
َ
الخاصة والعامة بكتاَبين قبل

ع )هو وليس جبران( في حملٍة
َ
 ِإذا صدر "النبي" اندف

َنت ُوصول الكتاب ِإلى شبكة عريضة من  مَّ
َ
ترويجيٍة واسعٍة أ

ْنَتِه السنة ِإاّل والكتاب صادٌر في
َ
صداء فلم ت

َ
القّراء واأل

 

دان بترجمته ِإلى الفرنسية 
ْ
ُنوف َعق

ْ
طبعة ثانية، ومع ك

واإِلسبانية.
 معظم لغات 

َ
ن "النبي" يستأهل هذا الرواج وبلوغ

َ
صحيح أ

العالم، لكّن ترويج الناشر ساهم في ِإيصاله ِإلى تلك القمم.
ه له ناشرون كثيرون في لبنان وبعض  وهذا ما ال يتنبَّ

الدول العربية.

أزرار 885
هنري زغيب



7 أدب فكر فن

CMYK

Samedi 21  Mars  2015  |    2015 السبت  21  آذار 
82 ســـنـة

مي منسى

م����س����رح "دوار  ف�����ي  وج�����ودن�����ا  ل������وال 
لم نكن على معرفة  ول��و  الشمس"، 
ب��ه��ذه ال��ف��رق��ة ال��ت��م��ث��ي��ل��ي��ة ال��م��ازم��ة 
ألالن بليسون منذ زمن الهواية إلى 
ق��م��ة االح����ت����راف، وس��ك��اب��ان )إت��ي��ان 
ك��وب��ي��ل��ي��ان( ي��ج��ود ف��ي دور ال��م��اك��ر 
والمحتال، ولوال األزياء الفرحة التي 
باإلبرة  إعدادها  بليسون  أالن  اعتاد 
والخيط ويلبسها بألوانها المفرقعة 
كالضحك لشخصيات موليير، لظننا 
أننا في "الكوميدي فرانسيز"، عقر 
الحافظة  ق���رون،  أرب��ع��ة  منذ  موليير 

عبقريته أدبًا ال يشيخ وال يذبل.
أت���ب���ت���ه���ج آم����ال����ن����ا ل���م���س���رح ن��ع��ت��ز 
ب���������ه، ري�������������ادي ت�����ت�����غ�����ذى األج������ي������ال 
ال��ف��رن��ك��وف��ون��ي��ة ب��م��س��ت��واه األدب����ي 
ال���رف���ي���ع، وص����وغ����ه ال���م���اه���ر إخ���راج���ًا 
وتمثيًا ولغة نقية، نطقا وساسة، 
ف�����ي وق������ت ل�����م ي���ب���ق ف�����ي ال��م��ش��ه��د 
أالن  س��وى  الفرنكوفوني  البيروتي 
ب��ل��ي��س��ون، ه���ذا ال���وح���دان���ي ال����ذي ال 
ي�����زال ي���ب���ذخ م���ن ط���اق���ات���ه ال��ف��ائ��ق��ة 
إليه  تلتفت  ول��م  ع��ام��ا،  منذ ستين 
م���ؤس���س���ة راع����ي����ة م����ن ال��م��ؤس��س��ات 
ال��ث��ق��اف��ي��ة ف���ي ه����ذا ال���وط���ن ل��دع��م��ه 
بالمسرح  المديد  تاريخه  واحتضان 
ال����راق����ي، ف��ي��ب��ق��ى اس���م���ه م���ن ب��ع��ده 

شعلة تكّمل مساره وال تنطفئ؟
م���ن ح��س��ن ح���ظ ال��ف��رن��ك��وف��ون��ي��ة 
وجودها في لبنان، ليس فقط في 
ألوف االنتاجات األدبية التي تطرح 
وال  للكتاب،  السنوي  المعرض  في 
بل  المدرسية،  البرامج  في  فحسب 
أيضا في مسرح يثبت معالمها على 
الخشبة، هذا المكان الذي يتم فيه 
حامل  الممثل  بين  ال��م��ش��ّوق  ال��ل��ق��اء 

ال��رس��ال��ة ال��ف��رن��ك��وف��ون��ي��ة ف��ي نطقه 
وذاكرته والجمهور.

على مسرح "دوار الشمس" كان 
موليير ف��ي أظ���رف ح��االت��ه، إذ وجد 
ابتكره  كما  س��ك��اب��ان  الخشبة  على 
على  الهائلة  بقدرته  له 

ّ
ومث بقلمه 

اإلي����م����اء وال���ت���ن���وي���ع ف���ي ال��ش��خ��ص��ي��ة 
وك�������ان ك���م���ا ت���خ���ب���رن���ا س���ي���رت���ه، ف��ي 
الدور  الخمسين حين أعطى نفسه 
هذه  تجسيد  على  م��ق��درت��ه  بكامل 
���ق���ة، ال��ظ��ري��ف��ة، 

ّ
ال��ش��خ��ص��ي��ة ال���م���ل���ف

ب���م���ق���ال���ب���ه���ا ال�����ذك�����ي�����ة واإلث��������������ارات 
المفاجئة.

ل����دى  ن����ج����د  أن  ف������ي  ع����ج����ب  وال 
سكابان الذي أجاد إتيان كوبيليان 
تفجير طاقاته ليكون هذا الممتهن 
وال��خ��داع، من  والمكر  االحتيال  ف��ي 
اشون تشمئز 

ّ
أمثاله في وطننا، غش

ال��ظ��راف��ة  ال��ن��ف��وس، تنقصهم  ل��ه��م 
والطرافة لينوجدوا في عالم موليير 

المرح.
ال��ب��دء يطل إت��ي��ان كوبيليان  ف��ي 
في زي من ابتكار مزاج أالن بليسون، 
س�������رواال م��ق��ل��م��ا وش���ل���ح���ة ف��س��ت��ق��ي��ة 
اللون وقبعة حمراء، وتطل الغجرية 
)كاترين  لياندر  عشيقة  زربينيت، 
فضفاضة  وتنانير  ب��س��روال  عتّيق( 
النطاق  وعلى  ربيعية،  بألوان  تزهو 
)س��ي��ري��ل  ل��ب��اس سيلفستر  ن��ف��س��ه 

��ر 
ّ
ج��ب��ر(، ف��ي��م��ا اس��ت��ع��ان ب���أزي���اء ت��ذك

ب���زم���ن م��ول��ي��ي��ر، أل��ب��س��ه��ا ل��ج��ي��رون��ت 
)روب������ي������ر ع��������رب( وأرغ�������ان�������ت )ج�����اك 
مخباط( وأوكتاف إبن أرغانت )جان 
ج���د( ول��ي��ان��در إب���ن ج��ي��رون��ت )ل���وران 
ك���وب���ي���ل���ي���ان( وه���ي���اس���ان���ت ع��ش��ي��ق��ة 
أوكتاف )آيلة شاهين(. ألوان فيها 

هرج كما جوهر النص.
ق��ل��ب م��ول��ي��ي��ر ال��م��ش��ه��د ال���درام���ي 

ال������ذي اع����ت����اده ال���ع���ص���ر رأس������ا ع��ل��ى 
عقب، ال لمنافسة أترابه من كورناي 
وراسين وروترو ودي ريير، بل لوضع 
يجذب  مسرح  في  جديدة  مداميك 
إل��ي��ه ه���واة الشعر ال��ظ��ري��ف، وال��غ��زل 

الشعبي.
أن����ه  ب���ل���ي���س���ون  االن  ي����ن����س  ل������م 
ك����ان س��ك��اب��ان ال��م��اك��ر ف���ي األم���س 
في  المسرحية  إع���ادة  ففي  البعيد. 
��ة ج��دي��دة ب��دي��ك��ور أش���رف عليه 

ّ
ح��ل

اب���ره���ي���م زود،   ال���دي���ك���ور  م���ه���ن���دس 
ممثلين  إل��ى  أمينا  مبتكرة،  وب��أزي��اء 
إلى  المسرحي  عالمه  دخ��ا  وف��ي��ّي��ن 
كهاويين  اخ��ت��ص��اص��ات��ه��م��ا،  ج��ان��ب 
ال��م��س��رح في  أخ��ذه��م��ا  أن  إل����ى  أوال 
س���ح���ره ف����ص����ارا م����ن أه���ل���ه ع����ن ح��ق 
وحقيق، كان يحيي موليير الخالد، 

الذي ال يعتق.

بحّسه  األدوار  ع��ل��ى  أش����رف  ل��ق��د 
المرهف للكلمة وطريقة التعبير بها 
المصادفات  ق��وال وإي��م��اءة، ولحسن 
ال����ب����ارع،  إداؤه  م���م���ث���ل  ل���ك���ل  ك������ان 
م�����ن ال���ث���ن���ائ���ي ج������اك م���خ���ب���اط ه���ذا 
المعدية،  ب���األم���راض  االخ��ت��ص��اص��ي 
وإتيان  الديبلوماسي،  ع��رب  وروب��ي 
ك���وب���ي���ل���ي���ان ال����م����وس����ي����ق����ي، ال�����ذي 
ك���ان ال����دور األك��ب��ر ل���ه، م��ده��ش��ا في 
التنويع  وف��ي  الظريفة،  لصوصيته 
الخاطف بصوته وحركاته. إلى هذا 
ال���ث���اث���ي ان���ض���م ج��ي��ل ف���ت���ي، أخ���ذه 
ال��ج��ارف، وأصيب  ن��ه��ره  موليير ف��ي 
ال�����ذي كما  ب��ل��ي��س��ون  أالن  ب���ع���دوى 
نعرفه بدأ يعّد العدة إلى ما سيكون 

موضوع مسرحيته المقبلة.

may.menassa@annahar.com.lb

محمد أبي سمرا

ترجمة  ب��إن��ج��از  ال��ي��وم  يستهان  ال 
 
ً
ترجمة العربية  ال��ى  ال��م��ؤل��ف  ه��ذا 

الئ������ق������ة. ف����ه����و م������ن ال����م����ؤل����ف����ات 
األس��������اس��������ي��������ة، ال����ك����اس����ي����ك����ي����ة 
والمرجعية في الثقافة األوروبية. 
ق���د ي���ك���ون ف���ري���دًا وي���ع���زُّ ن��ظ��ي��ره 
ال��ع��رب��ي��ة ف��ي م��ج��ال��ي التأليف  ف��ي 
فيهما   

ُّ
ت���ق���ل ال��ل��ذي��ن  وال��ت��رج��م��ة 

م��ؤل��ف��ات م��ن ه��ذا ال��ن��وع، ويمكن 
م��رج��ع��ًا ودل��ي��ًا وملهمًا  اع��ت��م��اده��ا 
وخصوصًا  والتفكير،  النظر  ف��ي 
ف��ي م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ض��ح��ك وال��ه��زل 
ف����ي ال�����ت�����راث ال���ع���رب���ي اإلس����ام����ي 
العربية  الثقافة  الكاسيكي وفي 

الحديثة. 

مرايا وأسئلة
لمعنى  باختين  ة  ق��راء م��رآة  في 
ال����ض����ح����ك وال����س����خ����ري����ة وال�����ه�����زل 
ودالالت������ه������ا، وت����أري����خ����ه ل���م���واض���ع 
االجتماعية  وفاعليتها  ظ��ه��وره��ا 
وال����ث����ق����اف����ي����ة وال����س����ي����اس����ي����ة ف��ي 
والكتابية  الشعبية  الثقافتين، 
اآلتي:  السؤال  يبرز  األوروبيتين، 
ه���ل م���ن م��ؤل��ف��ات ع���ن م��ث��ل ه��ذه 
ال���ظ���واه���ر ف����ي ال���ث���ق���اف���ة ال��ع��رب��ي��ة 
الكاسيكية  التراثية  االسامية، 
وال��ح��دي��ث��ة ال��راه��ن��ة؟ وه���ل ل��ه��ذه 
الظواهر، أصًا، من وجود فعلي، 
الثقافي  التراث  في  ر، 

ّ
ومؤث مميز 

العربي اإلس��ام��ي وف��ي س��واه من 
ال���ت���راث���ات ال���ت���ي ش��م��ل��ه��ا ال��ف��ض��اء 

اإلسامي؟
النوع  ه��ذا  من  أسئلة  أن  الحق 
ت���ت���ط���ل���ب اإلج�����اب�����ة ع���ن���ه���ا، وض����َع 
م���ؤل���ف ي��س��ت��ل��ه��م ع���م���ل ب��اخ��ت��ي��ن 
الشعبية  وال��ث��ق��اف��ة  راب��ل��ي��ه  ح���ول 
ف�����ي أوروب�������������ا، وي����ح����اك����ي����ه. ل��ك��ن 
ه����ل م����ن م��ث��ي��ل ل���راب���ل���ي���ه، أص�����ًا، 
ف���ي ث��ق��اف��ت��ن��ا ال��ع��رب��ي��ة اإلس��ام��ي��ة 

ال��ك��اس��ي��ك��ي��ة، وغ���ي���ر االس��ام��ي��ة 
في هذه المنطقة؟ فرابليه، وفقًا 
ة باختين، جعل من األسواق  لقراء
وال��س��اح��ات ال��ع��ام��ة واالح��ت��ف��االت 
وال���ك���رن���ف���االت ال��ش��ع��ب��ي��ة، م��رج��ع��ًا 
كلها  لمؤلفاته  ومعينًا  وم��ص��درًا 
ال��س��ادس عشر  ال��ق��رن  ف��ي مطالع 
األوروب�����ي، وخ��ص��وص��ًا ف��ي ال��دي��ار 
ال���ف���رن���س���ي���ة. وك�������ان ع���م���ل���ه م����رآة 
وثقافتها  أوروبا  لخروج  بانورامية 
م���ن ال��ع��ص��ر ال���وس���ي���ط ال����ى ع��ص��ر 

النهضة أو التنوير.

العربية  ال��ث��ق��اف��ة  ات  ف��ض��اء ف��ي 
القديمة،  الكاسيكية  اإلسامية 
والسخرية  للهزل  تبرز مظاهُر  قد 
وال�����ف�����ك�����اه�����ة ف������ي م�����ؤل�����ف�����ات م��ن 
أم���ث���ال "ك��ل��ي��ل��ة ودم����ن����ة" و"أل����ف 
كتابات  بعض  وف��ي  ول��ي��ل��ة"  ليلة 
ال���ج���اح���ظ ال������ذي س����ّم����اه ال��ب��ع��ض 
"م��ول��ي��ي��ر ال���ع���رب". وي��م��ك��ن أيضًا 
البطولي  الشعبي  القصص  إدراج 
ال��ب��اب. أم��ا في  والخرافي في ه��ذا 
الحسن  ذكر  فلربما يصّح  الشعر، 
بن هانئ، أبي نؤاس، في أشعاره 

على  الفاحشة،  الماجنة  الخمرية 
وجه التخصيص. لكن قد يكون 
األق����رب ال���ى م��ا ي���ؤرخ ل��ه باختين 
والثقافة  رابليه دليًا  اتخاذه  في 
ال��ش��ع��ب��ي��ة م���ث���ااًل، ه���و ال��ش��خ��ص��ي��ة 
ال���م���ج���ه���ول���ة  ال����م����ع����روف����ة ب�����"أب����ي 
ن������واس" ف����ي ال���ث���ق���اف���ة ال��ش��ع��ب��ي��ة 
ال����ح����ك����ائ����ي����ة ال�����ش�����ف�����وي�����ة، وه����ي 
��ن��س��ب ال��ي��ه��ا م��واق��ف 

ُ
ش��خ��ص��ي��ة ت

ال�����رواة  ي��ؤل��ف��ه��ا  ف��ك��اه��ي��ة  وأدوار 
 ع���ل���ى ه�����واه ووف���ق���ًا 

ٌّ
ال���ع���ام���ة، ك����ل

"أدب  تسميتها  ويمكن  لرغبته، 
النوادر". هذه األنواع من "األدب 
ال��ش��ع��ب��ي" ف���ي ال��ث��ق��اف��ة ال��ع��رب��ي��ة 
ي��ص��ح تصنيفها  ق��د  اإلس��ام��ي��ة، 
"األدب  ي���س���ّم���ى  م����ا  م���ق���اب���ل  ف����ي 
السلطاني" الرسمي. وذلك نسجًا 
على منوال تأريخ باختين لوالدة 
ال��ض��ح��ك وال���ه���زل وال��س��خ��ري��ة في 
الشعبية  والكرنفاالت  الساحات 
ال����ع����ام����ة، ف����ي م���واج���ه���ة ال��ث��ق��اف��ة 
الرسمية  الكاسيكية  األوروب��ي��ة 
ع��ن��د م��ن��ع��ط��ف ال���ق���رن ال���س���ادس 
ع��ش��ر. ل��ك��ن ه���ذه ال��م��واض��ع تكاد 
العروبة  عوالم  تكون معدومة في 

واإلسام.

الكرنفال والساحة العامة
ب��اخ��ت��ي��ن ه���ذا، يتقصى  م��ؤل��ف 
ص���ل���ة أع����م����ال راب���ل���ي���ه ال��ك��ت��اب��ي��ة 
ب��ال��ث��ق��اف��ة ال��ش��ع��ب��ي��ة األوروب����ي����ة، 
 ك���ام���ل���ة م��ن 

ً
وي���س���ت���ع���ي���د م���ك���ت���ب���ة

والمشهورة  المعروفة  المؤلفات 
 ب��������"ال�������دراس�������ات ال����راب����ل����ي����ه����ي����ة". 
في إشارة أولى الى أهمية رابليه، 
يذكر باختين أنه استقى مذهبه 
"ك���ات���ب���ًا م���ن ال����ط����راز ال���رف���ي���ع" من 
"ح���ك���م���ة ال���ت���ي���ار ال���ش���ع���ب���ي، وم���ن 
ال���ل���ه���ج���ات ال����ع����ام����ّي����ة ال���ق���دي���م���ة، 
واألق�����������وال واألم�������ث�������ال، وم���ق���ال���ب 
ط������اب ال������م������دارس، وم������ن أف������واه 
ال����ب����س����ط����اء وال����م����ج����ان����ي����ن". وه����و 

ي��س��ّم��ي ه����ذه ك��ل��ه��ا "ال��ح��م��اق��ات 
)ال����ت����ي( ت��ظ��ه��ر ع��ب��ق��ري��ة ال���ق���رن" 
ال�����س�����ادس ع���ش���ر "ال���ت���ن���ب���وئ���ي���ة". 
وفي مقابل شكسبير وثرفانتس 
باالبتعاد  يكتفيان  كانا  "اللذين 
إب��ان  الكاسيكية  ال��ق��وان��ي��ن  ع��ن 
عصريهما"، فإن ما يصّوره رابليه 
ف�����ي أدب�������ه وك����ت����اب����ات����ه "م����وس����وم 
 ب����ال����ط����اب����ع غ����ي����ر ال����رس����م����ي ال�����ذي

 ال يمكن قهره" في خروجه على 
"ال���وث���وق���ي���ة" وع��ل��ى ك���ل "س��ل��ط��ة 
أو ج��ّدّي��ة وح��ي��دة ال��ج��ان��ب"، وفي 
اكتمال  "لكل  الشديدة  معاداته 
ن��ه��ائ��ي" و"ث��ب��ات )...( ف��ي مجال 
ال��ف��ك��ر وت���ص���ور ال���ع���ال���م". م��ص��در 
ه�����ذا ال�����خ�����روج، م����ادت����ه وم���ث���ال���ه، 
ه��ي "ال��ع��ال��م ال��ان��ه��ائ��ي ألش��ك��ال 
ال��ض��ح��ك وت��ج��ل��ي��ات��ه ال��م��ت��ع��ارض��ة 
م���ع ال��ث��ق��اف��ة ال��رس��م��ي��ة، ال��دي��ن��ي��ة 
واالق������ط������اع������ي������ة". ت���ت���ج���ل���ى ه����ذه 
الكرنفاالت  "أف���راح  األش��ك��ال في 
ال����ع����ام����ة، ال���ش���ع���ائ���ر وال���ط���ق���وس 
الهزلية"، وفي ما يؤديه "مهرجون 
وأقزام ومسوخ،   مغفلون، عمالقة 
م���م���ازح���ون م���ن م���ش���ارب وم���رات���ب 
"أدب  ال������ى  أض����اف����ة  م���خ���ت���ل���ف���ة"، 
م����ح����اك����ات����ي س����اخ����ر )ب�������������ارودي(، 
رح���ب وم��ت��ن��وع". أم���ا م��س��ارح ه��ذا 
ك����ل����ه، ف���ه���ي ال����س����اح����ات ال���ع���ام���ة 

والكرنفاالت.

ساحة الفنا والزجل 
اس���ت���ل���ه���ام���ًا ل����ه����ذا ال���ت���وص���ي���ف 
أع��م��ال  م��ن  المستمد  الباختيني 
راب���ل���ي���ه، ت��ح��ض��ر ص����ورة ل���"س��اح��ة 
ال�����ف�����ن�����ا" ف������ي م����دي����ن����ة م����راك����ش 
منظمة  أدرجتها  التي  المغربية، 
التراث  مصنفات  في  األونيسكو 
ال����ع����ال����م����ي. ف���ف���ي ت���ل���ك ال���س���اح���ة 
الشهيرة في مراكش التي يتميز 
ت���راث���ه���ا ال���ه���زل���ي وال���ف���ك���اه���ي ف��ي 
ال���م���غ���رب، ي��ج��ت��م��ع ف���ي ع��ص��ر كل 

ن����ه����ار، وح���ت���ى م����ا ب���ع���د م��ن��ت��ص��ف 
ال�����ل�����ي�����ل، ال������ح������واة وال����م����ه����رج����ون 
وال����ق����وال����ون وب����اع����ة ال��م��ق��ت��ن��ي��ات 
ال����ح����رف����ي����ة ال����ق����دي����م����ة وال����م����آك����ل 
ال���ش���ع���ب���ي���ة، ف����ي ك���رن���ف���ال ي��وم��ي 

دائم، تتميز به المدينة. 
في سياق آخر، لبناني، تحضر 
ح�����ف�����ات ال������م������ب������ارزات ال���زج���ل���ي���ة 
ال��ش��ع��ب��ي��ة وت��راث��ه��ا ال��ج��ب��ل��ي. لكن 

عن  تختلف  الى شعبيتها،  ه��ذه، 
ث��ق��اف��ة ال��ك��رن��ف��ال ف���ي ال��س��اح��ات 
ال��ع��ام��ة، ف��ي أن��ه��ا ت��ض��ع ال��ق��ّوال��ي��ن 
ال��زج��ل��ي��ي��ن وت���ف���رده���م ع��ل��ى منبر 
 أمام مشاهدين يقتصر حضورهم 
ع������ل������ى ال��������ف��������رج��������ة. ه�����������ذا ف���ي���م���ا 
"ال����م����ت����ف����رج����ون" ف����ي ال���ك���رن���ف���ال 
ي��ع��ي��ش��ون��ه  ب����ل  ي���ش���اه���دون���ه،  "ال 
ج���م���ي���ع���ه���م"، ب���وص���ف���ه "ان���ب���ع���اث���ًا 

وت���ج���دي���دًا ل��ل��ع��ال��م ب���أس���ره، حيث 
ي�����س�����ود ش����ك����ل م������ن االح����ت����ك����اك 
سياق  ف��ي  االف���راد"  بين  المتحرر 
ال��ي��وم��ي��ة. ه��ك��ذا "ينصهر  ال��ح��ي��اة 
ل��ل��ع��ال��م،  ال��ك��رن��ف��ال��ي  اإلدراك  ف���ي 
المثال الطوباوي والواقع المادي، 
ال����ح����ي وال����م����ح����س����وس". أم������ا ف��ي 
فقد  اللبنانية،  الشعبية  الثقافة 
بين  التفاعل  ع��ن  ينشأ  م��ا  يكون 

ال��ّزّج��ال��ي��ن وج��م��ه��وره��م، ه��و ذل��ك 
المؤلف  الخرافي  البطولي  العالم 

من كلمات، فقط من كلمات. 

التسفيل والشيطان
ي���ش���م���ل ال���ت���ص���ور ال���ك���رن���ف���ال���ي 
للكام  متواتر  "استعمال  للعالم 
ال����ب����ذيء، ال��ت��ج��دي��ف��ي ال��م��ن��ص��ّب 
على اآلل��ه��ة"، وك��ذل��ك "ال��ع��ب��ارات 
ال���ه���زل���ي  و"األدب  ال����ف����اح����ش����ة" 
سمات  م��ن  بالعامية".  المكتوب 
ذل�������ك ال����ت����ص����ور ال����م����م����ي����زة، ال����ى 
م���ادي���ت���ه، ه���ن���اك "اإلس�����ف�����ال" أو 
ع��اٍل  ه��و  م��ا  ك��ل  نقل  "التسفيل: 
)أو متعاٍل(، روحي ومثالي ومجرد، 
الى المستوى المادي والجسدي، 
وال�����ج�����س�����د".  األرض  م����س����ت����وى 
ال��ض��ح��ك الشعبي  م��ا ج��ع��ل  وه����ذا 
باألسفل".  "ال���دوام  على  مرتبطًا 
وي��ع��ن��ي اإلس���ف���ال "ال��ت��ق��ري��ب من 
بصفتها  )ب��ه��ا(  واالت��ح��اد  األرض، 
يعني  والدة".  ام���ت���ص���اص  م���ب���دأ 
أي���ض���ا "اإلت����ح����اد ب��ح��ي��اة األط�����راف 
السفلى للجسد: البطن، األعضاء 
ال����ت����ن����اس����ل����ي����ة، وب�����أف�����ع�����ال م���ث���ل: 
الوضع،  الحمل،  الخلق،  ال��ت��زاوج، 
امتصاص الطعام، وقضاء الحاجة 
"نحن  اإلسفال  وف��ي  الطبيعية". 
أما  ونحيي".  نميُت  ون��ب��ذُر،  نقُبُر 
"إه���ان���ات ال��ع��ال��م وال���ق���در، فليس 
هناك من وسيلة في الدنيا أقوى 

من الضحك لمواجهتها".
ما ورد في كتاب "جوالت  هذا 
)اسم  بونافونتورا  لمؤلفه  الليل" 
م��س��ت��ع��ار ل��ك��ات��ب م��ج��ه��ول( يعيد 
رسم أسطورة عن أصل الضحك، 
من  األرض  ال��ى  "م��رس��ًا  باعتباره 
ل للناس 

ّ
لدن الشيطان الذي تمث

على هيئة قناع الفرح، واستقبله 
ال���ن���اس ب���األح���ض���ان. ول��ح��ظ��ت��ئ��ٍذ 
وأخذ  ال��ف��ِرح،  قناعه  الضحك  ن��زع 
بمنظار  والناس  العالم  الى  ينظر 
ال��س��وداء،  أو  القاسية"  السخرية 
ال���ع���ب���ث���ي���ة وال����ع����دم����ي����ة. وه�������ذا م��ا 
اس��ت��ل��ه��م م���ن���ه ك���ب���ار ال���روائ���ي���ي���ن 
ال��ع��ال��م��ي��ي��ن ال��م��ح��دث��ي��ن، م��ب��دأه��م 

الروائي وفنهم الروائي.
ال���ح���ق أن ه�����ذه ل��ي��س��ت س���وى 
يحفل  مما  عابرة  سريعة  إش��ارات 
ب�����ه م����ؤل����ف ب���اخ���ت���ي���ن، وي���ص���ع���ب 
ال����خ����وض ف����ي ش���ع���اب���ه ال���واس���ع���ة 

األرجاء في هذه العجالة.

mohamad.abisamra@annahar.com.lb

 موجي آصفجاه يف "غاليري تانيت"
 الفنانة اإليرانية الشابة معرضها َيلقى اإلعجاب

أيكون أالن بليسون آخر من يتذّكر موليير على املسرح البيروتي؟
ممثلون بارعون تأّلقوا يف أدوارهم إلى قمة االحتراف يف "دوار الشمس" 

مسرحمعرض

على مسرح "دوار الشمس" كان موليير في أظرف 
حاالته، إذ وجد على الخشبة سكابان كما ابتكره بقلمه 

ومّثله بقدرته الهائلة على اإليماء والتنويع في الشخصية 

كتاب

باختين عن رابليه يف العربية: تأريخ موسوعي للضحك الشعبي الكرنفالي   

ينطوي التصور الكرنفالي 
للعالم على استعمال 
متواتر للكالم البذيء، 

التجديفي. وعلى العبارات 
الفاحشة واألدب الهزلي 
المكتوب بالعامية. وهذا 
ما يجعل الضحك الشعبي 
مرتبطًا باألسفل: البطن، 

األعضاء التناسلية... 

سينما العسري يمكن 
ترتيبها في منتصف 

الطريق بين جنون 
كوستوريتسا وغنائية 

فيلليني

تاريخ الضحك والسخرية والهزل، فلسفتها ومصادرها في الثقافة الشعبية والكتابية 
األوروبيتين في العصر الوسيط وعصر النهضة: هذا هو موضوع مؤلف الفيلسوف والناقد 
الثقافي واللغوي الروسي ميخائيل باختين )1895 - 1975( الذي أنجز مبحثه هذا كأطروحة 

دكتوراه العام 1949، ونشره بالروسية العام 1965، وبالفرنسية العام 1970. وهو اتخذ 
أعمال الكاتب الفرنسي الكبير فرنسوا رابليه دلياًل، والثقافة الشعبية والكرنفال مثااًل. 

المغربي شكير نصر الدين ترجم هذا المؤلف الموسوعي )605 صفحات( الى العربية، 
وأصدرته "منشورات الجمل" في مطلع العام 2015.

لور غريب

����ق����ت أع�����م�����ال ل��ف��ن��ان��ي��ن 
ِّ
ك���ل���م���ا ُع����ل

المدينة،  ف��ي  معاصرين  إي��ران��ي��ي��ن 
ش��ع��رن��ا ب��ش��يء م��ن ال��ره��ب��ة وال��رغ��ب��ة 
ف����ي ال����وق����ت ن���ف���س���ه، ألن���ن���ا ن��ت��وق��ع 
موجي  م��ع��رض  ف��ي  مختلفا.  شيئا 
مار  تانيت"،  "غاليري  في  آصفجاه 
م���خ���اي���ل، ن��ش��اه��د ال����زرق����ة ال��م��وزع��ة 
ب��س��خ��اء ف���ي م���س���اح���ات ك��ب��ي��رة من 
الفرح،  من  بشيء  ممزوجة  اللوحة، 
ف���ي ل��م��س��ات خ��ط��وط��ي��ة م��ع��ت��رض��ة، 
وح�����رك�����ات ل���ول���ب���ي���ة اح����ي����ان����ا، وب��ق��ع 

مضبوطة احيانا اخرى.
الغريبة  تتوزع بعض االش��ارات 
ارادت  ل���م���ا  م��ت��م��م��ة  ت���أت���ي  ال���ت���ي 
الفنانة الصبية )من مواليد 1970 
ارس��اءه من تغييرات  في طهران( 
ف������ي ال����م����ش����ه����د ال����������ذي ت���رس���م���ه 
ب��ض��رب��ات ع��ري��ض��ة وم��ش��ب��ع��ة على 
ال��ق��م��اش��ة ال��ع��اري��ة م���ن اي اش���ارة 
المضبوط  ال��م��وض��وع  ع��ن  خ��ارج��ة 
اج�����واء  ق��ل��ي��ل��ة ذات  ف����ي اش����ك����ال 
التركيز  الكثير من  دينامية فيها 
ال��م��ن��ط��ق��ي وال���م���ح���دد ف���ي م��واق��ع 

كثيرة الدقة والبهجة.
ال��ى 18  ال��ذي يستمر  المعرض 
نيسان 2015 يقدم االجواء العامة 
ف���ي ال���ل���وح���ات ال���ت���ي ت��ب��ل��غ اح��ي��ان��ا 
ن��راه  عما  تختلف  كبيرة  قياسات 
الفنانين  غالبية  ان��ت��اج  ف��ي  ع���ادة 
االي��ران��ي��ي��ن ال����ذي ي����زداد ع��دده��م 
التي  الفنانة  ال��ى سنة.  م��ن سنة 
ت��رك��ت م��س��ق��ط رأس��ه��ا ف��ي ال��ع��ام 
ف��ي اه���ل���ه���ا  م����ع  ل��ت��س��ت��ق��ر   1986 

 ال����م����ان����ي����ا ح����ي����ث ت���ع���م���ل ال����ي����وم 
وت���س���ت���ف���ي���د م�����ن االك����ت����ش����اف����ات 
وال������ت������ق������ن������ي������ات وال��������ت��������ط��������ورات 

العصر  ت��واك��ب  ال��ت��ي  التشكيلية 
اكثر فأكثر. نتساءل هل تشبعت 
م���ن ال��م��ن��اخ ال��ج��دي��د ف��أن��س��اه��ا ما 
ت���ع���ودت ع��ل��ي��ه ف���ي ط��ف��ول��ت��ه��ا وال 
الفاجرة،  اللونية  االض��اءات  سيما 
تحولت  للمرئيات  نظرتها  أن  او 
وف��������ق دراس��������������ات واج������ت������ه������ادات 
س��اع��دت��ه��ا ف��ي االب��ت��ع��اد ع��م��ا ك��ان 
يروي المشاهد الحياتية في واقع 
م��خ��ت��ل��ف ج����دا، م��م��ا ات����اح ال��ف��رص��ة 
امامها لبلورة مواضيعها وتحويلها 
ثرثرات  عن  بعيدة  شكانية  ال��ى 
ت��ط��غ��ى ع���ل���ى ال���ل���وح���ة وت��ج��ع��ل��ه��ا 

القوة  الى  ميلها  اكثر من  سردية 
بتكاوينها  وواض��ح��ة  ال��ك��ت��ل،  ف��ي 
ان��ي��ة من  ان��ت��م��اءات  ومستقلة ع��ن 
في  تنقلنا  اينما  رؤيتها  الممكن 

المانيا. 
ان كانت تود اطاعنا  ال نعرف 
ع��ل��ى ارض����ي����ات ف���ارغ���ة وم��ش��ح��ات 
ض���خ���م���ة م������ن االل�������������وان ال���ق���ل���ي���ل���ة 
ال���م���ش���ب���ع���ة ل����ت����واك����ب ت����ص����ورات 
المتلقي  ب��ه��ا  ت��ب��اغ��ت  ت��ج��ري��دي��ة، 
وت��دف��ع��ه ال����ى م��م��اش��اة ال��ه��وي��ات 

الغريبة التي تمأل االعمال.
ه�������ل ه�������ي ع�������وال�������م م���خ���ت���ص���رة 
هي  ام  ت��ق��دي��م��ه��ا  ال��ف��ن��ان��ة  ارادت 
تكثر  ال��ت��ي  المتبدلة  المعطيات 
ف���ي���ه���ا ال����ش����رائ����ط ال���ل���ون���ي���ة ال��ت��ي 
 تذكرنا بطفلة تركض في الحقول 
بينما ترقص الصبغات المتعددة 

في حركة لولبية تدوخ العيون.
ي����خ����رج ال���م���ت���ل���ق���ي وع����ل����ى ف��م��ه 
اب���ت���س���ام���ة ت������دل ع���ل���ى ش������يء م��ن 
ال����رض����ى. ف���م���ا رأت�����ه ال���ع���ي���ن ح���رك 
لتدخل  حاضرة  وجعلها  فضولها 
م��ع الفنانة ف��ي ت��واط��ؤ ي��دل على 

واقع بصري مقبول ال بل محبب.

)تصوير مروان عساف(
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فاطمة عبدالله 

 ي��ق��ظ��ًا ال���ى ع���دم ال���وق���وع في 
ّ

ظ���ل
ال��ش��ري��ط )إخ���راج  ال���ص���ورة.  تلميع 
دافيد أوريان، عرضته "أل بي سي 
 

ّ
آي" وم��ح��ط��ات أخ�����رى( ع���ن ال��ح��ل
عوض طرح المشكلة. يقول للمرأة 
فة: "تصّرفي هكذا"، يطلعها  المعنَّ
على اإلجراءات، ومن غير أن يتوّرط 
ف����ي ال�����وع�����ظ، ي���ل���زم���ه���ا ال��م��ط��ال��ب��ة 
����ه ي��م��س��ك��ه��ا ب��ي��ده��ا 

ّ
��ه��ا. ك����أن

ّ
ب��ح��ق

ب��ض��رورة  ويحوطها  خالصها،  نحو 
الغرض في  ها محمية. 

ّ
بأن الشعور 

الواقع ليس توعية المرأة فحسب 
على السلوك الُمفَترض اتباعه في 
ال��ع��ن��ف. ه��و أي��ض��ًا توعية  وضعية 
رج����ال ق����وى األم����ن ال���داخ���ل���ي على 
غ. 

ُّ
ل المسؤولية في حال التبل تحمُّ

االت��ج��اه، تطغى فيه   متعدد 
ٌ

عمل
 ن��ب��ي��ل��ة، س��الس��ت��ه ليست 

ٌ
رس����ال����ة

العمق.  من  النقيض  الطرف  على 
النجاة.  خطى  المعّنفات  ن" 

ِّ
"ُيلق

"يقرصهّن". يحّرضهن على رفض 
إرجاء المواجهة. يريهن بأّم العين 
ع��ن الصمت. وفي   

ّ
ال��ك��ف فضائل 

مكاٍن، يشاء أن يصنع لهّن واقعًا 
مغايرًا.

 ال ي��ن��ت��ظ��ر مديحًا 
ٌ
ه��ن��ا ش���ري���ط

وال ي���ّدع���ي ق�����درات ه��ائ��ل��ة. لديه 
ك��ل��م��ة ي��ق��ول��ه��ا وج�������راٌح ي��ن��ك��ؤه��ا. 
ال����ق����ّص����ة ل���ي���س���ت ت�����ع�����ّرض ل���ي���ال 
زوجها  لضرب  حديب(  )برناديت 
)ع���م���ار ش��ل��ق( وت��ح��ّم��ل��ه��ا س��ن��واٍت 
ها ممهدات لبداية 

ّ
لقه. إن

ُ
سوء خ

ال��خ��روج  ل��ح��ظ��ة  تنطلق  حقيقية 
الحق  إمكان نيل  ال��ى  من اإلذالل 

ب���ال���س���ع���ي. ي��ن��ش��د ال���ق���ي���ام���ة ب��ع��د 
الكيل  اآلالم، والصرخة بعد بلوغ 
ال��������ذروة. ه���و ال���ك���وب م���ن نصفه 
استحصال  على  ال��م��آن، إلص����راٍر 
ال��ق��وان��ي��ن وت��ح��دي��ث��ه��ا. وواق��ع��ي��ة 
 وال 

ّ
أّن م��ن��ظ��م��ة "ك���ف���ى" ال ت��ك��ل

ق 
ّ
���ه���َزم. أم��ك��ن ال��ش��ري��ط أال يعل

ُ
ت

م  اآلمال على القانون في بلد التزعُّ
َعل. وأمكنه أال 

َ
والحصص، لكنه ف

يراهن على تغييٍر ما، لكّنه راهن. 
ب���دا ال���ُم���راد ط��م��أن��ة ال��م��رأة ال���ى أّن 
ه 

ّ
القضية على درٍب صحيحة، وأن

بالنضال يحفر الماء الصخر. "إيه 
في أم��ل"، تغّني فيروز. على رغم 

الخديعة، "في أمل".

fatima.abdallah@annahar.com.lb
Twitter: @abdallah_fatima

شاشة

"بالقانون 293": 
فة أن تصرخ "كفى"! حان للمرأة املعنَّ

أخذ طارق سويد مقاربة العنف ضد المرأة، هذه المرة، الى 
الضوء في آخر النفق. سبق أن قّدم، ضمن سلسلة "كفى"، 
نصوصًا هي محض مصائب. في "بالقانون 293”، سعى الى 

بعض أمل. الشريط توعوي، ال ُتبَتغى منه الجمالية.
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عموديًا

عموديًا

أفقيًا

أفقيًا

1- رئيس مصري راحل. 2- زعيم ومؤسس الحزب الفاشي في ايطاليا قتله الشعب عام 1945 - رمز العبودية. 3- يقاتل 
بالرمح - مدينة ليبية على خليج سرت. 4- تبسطي - تعب - من فقد والديه. 5- عاصمة والية لويزيانا األميركية - 
 )مجزومة( - حّية ضخمة - الماش والحنطة. 7- عدوانية - دّينوا وأقرضوا المال. 8- حرف يوناني 

ْ
حرف مكرر. 6- نكمل

بت - في الوجه. 11- انطباق األجفان بعضها على بعض - أحّسوا بالحاجة الى 
ّ
- التعليمات. 9- منزل - لياقاته. 10- رط

النوم. 12- مدينة إيرانية أصبح اسمها اليوم أراك - شعور.

. 6- لنرتيه - هرب. 
ّ

 1- جاك شامبوليون. 2- بنسلفانيا - اب. 3- ادوارد السابع. 4- ليالي - هاء - ال. 5- ا. ا - أقامت - نتل
7- هادناكم - حالل. 8- مبدي - متابعتي. 9- لونان - نلّته. 10- االغتياب - آر. 11- ي. ي - ربعوها - بد. 12- اسماعيل ياسين.

1- جبال الهماليا. 2- انديانا بوليس. 3- كسوا - رددنا. 4- شالالت نياغرا. 5- افريقيا - نتبع. 6- ماد - أهكم 
رب��ي. ا. 10- نبلعها. 11- واب��ل��ة - آت -  ا.  البهي. 9- الس��ا - رحبت -   - يعي. 7- بناهم - متناول. 8- وي��الت��ه - 

يق - دن.
ّ
12- نبع العل

1- جّد األمويين من أعيان قريش في مّكة. 2- مقاطعة فرنسية على األطلسي شهدت إنزال الحلفاء 1944 - سيف. 
 - - تشتاق. 6- خاصتي  - ش��ري��ف  أص���ّر  اجتمعا. 5-   - ب��ه. 4- حبيب جولييت  رب��ط  الجسم  ف���ؤاد ألن   - 3- مخّدتها 
 صواريخ باليستية اميركية - نصف تامة. 7- جّروا الثوب - استعّدا للحرب. 8- لالستفهام المكاني - فاتشنا وحاسبنا. 
 9- ضالل - المجالس. 10- روائي وناقد فرنسي له "الزنبقة الحمراء" و"ثورة المالئكة". 11- مدينة جزائرية - تنتشر الرائحة.

12- زعيم لبناني راحل - أساس.

حل الشبكة السابقة

سممنيقبامبحيةنل

اوعزيتالوعيادما

ميمجعكيتاينوامي

بالعمنميعله�تيشن

امه�يلاافناىيزكت

لرمويبتغيتكنلره�

والصالحينالوادي

حل الشبكة السابقة
كان

الكلمة 
اسم مؤنث

طريقة الحل 
ابحث عن كلمات هذا النص واشطبها في كل 
االتجاهات فتبقى لك عدة احرف تؤلف بالتالي 

كلمة السر.

ال تكن مّمن يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة في ما بقي وال تكن مّمن ينهى وال ينتهي ويأمر بما ال يأتي يحب الصالحين 
وال يعمل عملهم.
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رقم 3711 - مستوى سهل 

حل سودوكو رقم 3710

قواعد اللعبة 
أمامك شبكة من 81 خانة، 9X9 مقسمة 9 

مربعات 3X3 عليك ملء الخانات الفارغة بأرقام 
من 1 الى 9 مراعيًا عدم تكرار اي رقم في أي خط 

افقي وعمودي وداخل كل مربع.

مستويات اللعبة 

تطرح هذه اللعبة على مستويات ثالثة هي: سهل، متوسط وصعب. 
يحدد كل مستوى وفقًا لعدد االرقام التي نضعها مسبقًا في خاناتها 

ووفقًا النتظامها داخل هذه الخانات.
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كلمة السر  كلمات متقاطعة

SUDOKU

احتفال في دير القديسة تقال – عين الجوزة
دعا رئيس دير القديسة تقال )عين الجوزة( االرشمندريت عبدالله الحميدية المخلصي 

وجمهور الدير باالشتراك مع شبيبة القديسة تقال الى القداس الذي يترأسه المطران عصام 
يوحنا درويش راعي ابرشية الفرزل وزحلة للروم الملكيين الكاثوليك والذي سيتم فيه تكريم 

االمهات وتكريس شبيبة القديسة تقال الساعة السادسة مساء اليوم السبت في كنيسة 
الدير. يلي االحتفال لقاء محبة في صالون الدير.

عطلة الصحافة في عيد البشارة
جاءنا من نقابة الصحافة اآلتي: يصادف االربعاء 25 آذار عيد "بشارة سيدتنا مريم العذراء" 

وهو عيد وطني اسالمي – مسيحي. وبهذه المناسبة الكريمة يتوقف العمل في الصحف يوم 
العيد في الخامس والعشرين من آذار الحالي فتحتجب صباح اليوم التالي وتستأنف الصدور 

يوم الجمعة في 27 منه، وذلك عماًل بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات 
نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك.

مجتمعنا

تتمات الصفحة األولى

ان نبقى مع الله

املطران جورج خضر

ل��ه أي  ف���راغ. ولكن ان تبقى معه ه��و ان تبقى  ف��راغ أو كلك  عنه فيك 
ال��ض��ارة  م��ل��ذات��ك  ناسيا  ق���واك،  بكل  إل��ي��ه  مندفعا  ل��ه،  مخصصا نفسك 
الوجود وان  ومنافعك الخسيسة. ان تكون له هو أن تنسى أنك مركز 
ل��م تجده فيهم لن  ال��ن��اس. إن  الله ف��ي  ال��ن��اس بالخدمة.  أم��ام  تنبسط 
تجده في السماء. تبدأ السماء بالحب هنا، أحب الناس جميعا باإلخالص 

الكامل.
الناس.  والله فيك وفي  الله  الناس ألنها في  أواًل فيك وفي  السماء 
كيف تعرف انك مع الله؟ في جواب أول اذا رفضت الرذيلة وآمنت بالبر 
وف��ي ج��واب ث��ان إن حققت البر بالمحبة. وه��ذه ال ي��زاد عليها ألن��ك بها 

تصل إلى الله.
الله مأمنًا لك  الله أواًل أن آمنت. وأن تؤمن تعني أن تعتبر  أن��ت مع 
المعية هي كل  ه��ذه  لم تبق في احساسك خارجا عنه.  أن��ك  أي  وملجأ 

اإليمان إن لم تكتف باإليمان كالمًا.
ان تؤمن عملية في غاية الصعوبة ان فهمتها ألنك تعني انك اقتنعت 
بعقلك وسلوكك معًا ان الرب هو كل الحياة وكل حياتك. معنى ذلك انك 
خرجت من ذاتك، من األنا لتصبح عنده وله. في األخير معناها انك أمّت 
كل ما فيك من شهوات ليصبح الله شهوتك الوحيدة. اإليمان ترهب 

وانقطاع لتحقيق الحب بينك لترتفع قلياًل أو كثيرًا فوق المخلوقية.
إذا مكثت عند الله ماذا يبقى لك من نفسك؟ ماذا تشاهد منها؟ إن 
صرت حقًا له ال تشاهد إال وجهه فتعود اليك الوجوه التي تحب مستنيرة 
ان��ك ص��رت تتكلم  ي��وم  بعد  ي��وم��ًا  اذا تربيت عليه تلحظ  ب��ن��وره وبينه. 

بكالمه وتطلب إرادته وتدرك ان شهواتك أخذت تتساقط.
أن تبقى وجوديًا مع الله يعني أنك تحب وان تحب كل إنسان حولك 
بال نظر إلى حسناته. الحب مجاني كليا أي ال يطلب ردا. تعطيه بأمر 
من الله وال تنتظر تعزية بان تبقى مع الله في فرحك وفي وجعك طالبًا 
وجهه فقط ألنك إذا أدركت أن وجهه يكفيك تكون فهمت كل شيء.

ب��االس��ت��غ��ن��اء عن  ان���ك ش��ع��رت  ال���رب يكفيك ال تعني  ب���أن  أن تشعر 
خالئقه. تعني انك تراها من خالله، ان ترى مالمحه على وجوههم. ان 
ترى وجوههم وحدها بال ملمح منه هو ان تعبدها وه��ذا ش��رك. ان تراه 
على وجوههم تعني ان هذه تجلت وانك أنت تجليت بها. ال إله فيك ما 

لم يكن ناسه فيك.

لبنان ُيعد ملفاته إلى شرم الشيخ والكويت

في  السائدة  العربية  واالوض���اع  االره���اب  مكافحة  مسألة  منها  سيما 
ظل التمزقات المذهبية الخطيرة الناجمة عن الحروب التي تشهدها 
بلدان عربية عدة وخصوصًا سوريا والعراق واليمن وليبيا، أو من حيث 
تخلف الدول المانحة عن تقديم المساعدات المقررة للبنان في ملف 

النازحين السوريين.
واذ يتوقع ان يستكمل رئيس ال��وزراء تمام س��الم، ال��ذي سيرأس 
لبنان  ملفي  الكويت،  ومؤتمر  العربية  القمة  الى  اللبنانيين  الوفدين 
ال��ش��ؤون االجتماعية  ال��م��ؤت��م��ري��ن ف��ي االي����ام المقبلة، أك���د وزي���ر  ال���ى 
رشيد درب���اس ال��ذي سيكون ف��ي ع��داد ال��وف��د الرسمي ال��ى الكويت 
لبنان  مع  االستجابة  خطة  المؤتمر  على  سيطرح  لبنان  ان  ل�"النهار" 
لمدة  دوالر  م��ل��ي��اري  م��وازن��ة  تتطلب  ال��ت��ي  ال��س��وري  ال��ل��ج��وء  لمعالجة 
سنتين يرصد منها 37 في المئة لالستقرار اللبناني و63 في المئة 
وم��ل��ي��ون الجئ  لبناني فقير  مليون  ت��ص��رف على  االن��س��ان��ي��ة  ل��الع��م��ال 

سوري. وأوضح انه ناقش هذه الخطة مع سفراء الواليات المتحدة وفرنسا 
االلماني غيرد  التعاون  لبنان، وكذلك مع وزير  وبريطانيا والسعودية في 
موللر وممثل البنك الدولي في بيروت، وأنه لمس استعدادًا واعدًا منهم 
لتمويل الخطة. ويشار في هذا السياق الى ان الوزير درب��اس وضع خطة 
االستجابة هذه بعدما تبلغ من المفوضية السامية لألمم المتحدة لالجئين 
ان الدول المانحة لم تسدد من المبالغ التي تعهدت تقديمها للبنان سوى 

53 في المئة في العام 2013 و49 في المئة في العام 2014.

مشاورات مسيحية 
أمس  ان مشاورات جرت  "النهار"  السياسي، فعلمت  الصعيد  أما على 
بين بكركي وعدد من القيادات المسيحية في شأن سبل تطوير المطالبة 
النظرية  المواقف  أن كل  تبّين  بعدما  للجمهورية  بانتخاب رئيس جديد 
لم ت��ؤد ال��ى أي زخ��م ول��م تتح أي فرصة النتخاب الرئيس. وفهم ان هذه 
المشاورات التي تجري بعيدًا من االضواء لبلورة موقف غير الوعود المتكررة 
النتخاب رئيس وكانت اآلراء موزعة بين القيام بحملة دولية والتحرك على 
صعيد الرأي العام وال بد من انتظار أسبوعين لبلورة االتجاه الذي سيعتمد. 
وتقول أوساط مواكبة للمشاورات إن الوضع الرئاسي يبتعد أكثر فأكثر 
بفعل تعثر المفاوضات النووية ونتائج االنتخابات االسرائيلية، ذلك أن 
أوباما  الرئيس  إدارة  امكانات  في  أث��را  الحدثين  ان هذين  تقديرات  ثمة 

السياسة الخارجية.

الحملة العونية 
العماد  التغيير واالص��الح"  وفي سياق متصل، يبدو ان رئيس "تكتل 
ميشال عون ماض في حملة متدرجة ومصممة لمواجهة االتجاه الى تعميم 
التمديد للقادة العسكريين واالمنيين وال سيما منهم قائد الجيش العماد 
جان قهوجي، علمًا ان عون يهدف في حملته الى اقناع القوى السياسية 
الممثلة في الحكومة باعتماد تعيينات جديدة وتزكية صهره قائد فوج 
المغاوير العميد شامل روكز قائدًا للجيش، فيما غالبية الكتل تسير في 
اتجاه التمديد للعماد قهوجي. واذ أدرج اللقاء االخير لوزير الخارجية جبران 
باسيل ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري في اطار هذه 
الحملة العونية، كشف امس ان باسيل زار ايضا الرئيس امين الجميل في 

دارته في بكفيا في السياق نفسه.

قائد الجيش 
 وس��ط ه��ذه االج���واء، أك��د العماد قهوجي ام��س ان��ه "ال يريد الفراغ 
الرئاسي، لكن هذا الموضوع والجواب عنه ليس عندي، فأنا مسؤول عن 
المؤسسة العسكرية ولست مسؤوال عن سياسة البالد، وما أقوم به هو 
واجبي، وكل ما أطلبه من الدولة هو للجيش ولم أطلب شيئا لنفسي". 
متحسبون  "ان��ن��ا  على  الصحافة  نقابة  مجلس  استقباله  ل��دى  وش���دد 
لكل شيء بعد ذوبان الثلج على السلسلة الشرقية ووضعنا أمامنا كل 

االحتماالت ونحن ال نخاف شيئًا ولكن علينا ان نبقى موحدين".
وأف��اد ان لبنان من "أكثر ال��دول التي تحظى بالمساعدة  االميركية 
ل��ل��ج��ي��ش اذ ان ن��س��ب��ة 90 ف���ي ال��م��ئ��ة م���ن ح���اج���ات ال��ج��ي��ش ت��أت��ي من 
ال��والي��ات المتحدة وي��زودن��ا االميركي اسلحة حديثة ج��دا ج��دا". وقال 
ان "الهبة السعودية بالسالح الفرنسي اقلعت والتأخير سببه التصنيع 
على  ردا  واعتبر  سلفا".  مصنعة  تكن  ل��م  عليها  المتفق  االسلحة  الن 
سؤال عن المفاوضات الطالق العسكريين ان "داعش جماعة كاذبين 
واذ  بالدين".  لهم  وال عالقة  والنساء  والسرقة  المال  يهمهم  ولصوص 
أكد ان الجيش "متماسك وصامد وال انشقاقات على االطالق"، جزم بأن 
"الجيش صامد حيث هو ونجح في ما حقق، وكنا صامدين وما زلنا في 
منطقة بلغت فيها الحرارة 17 درجة تحت الصفر، وبقي الجيش ثابتا 

وهو سيبقى ثابتا".

سوريا: عشرات القتلى يف هجمات وإقالة غزالي وشحادة

تفجيرا ثانيا ناتجا من عبوة ناسفة استهدف تجمعا آخر مماثال في المدينة 
وتسبب بسقوط عدد من الجرحى.

واكدت الوكالة العربية السورية لألنباء "سانا" حصول "اعتداء ارهابي" 
في الحسكة. واضافت ان "تفجيرا ارهابيا وقع في ساحة الشهداء وسط 
المواطنين".  من  العديد  واصابة  استشهاد  الى  ادى  مما  الحسكة  مدينة 
كما اشارت الى "وقوع اضرار مادية في عدد من المنازل والمحالت التجارية 

والسيارات".

إقالة غزالي وشحادة
على صعيد آخر، أعلن مصدر امني مطلع في دمشق ان الرئيس السوري 
بشار االسد أقال مسؤولين كبيرين في اجهزة االمن احدهما اللواء رستم 
غزالي على خلفية شجار عنيف بينهما تطور الى تعارك بااليدي شارك فيه 
انصارهما وتعرض خالله غزالي لضرب مبرح. وروى ان غزالي الذي يعاني 
المستشفى  ال��ح��ادث في  ال��دم، تلقى عالجا بعد  ارتفاعا في ضغط  اص��ال 
أياما قبل ان يعاود عمله، اال ان وضعه الصحي تدهور مجددا، فأدخل أحد 

مستشفيات دمشق وهو حاليا "في وضع حرج".
وقال المصدر طالبا عدم ذكر اسمه: "أقال الرئيس السوري بشار االسد 
السوري رستم غزالي ورئيس  الجيش  السياسي في  االم��ن  رئيس شعبة 
شعبة االمن العسكري رفيق شحادة من مهامهما بعد شجار عنيف بينهما".

وعّين اللواء نزيه حسون خلفًا لغزالي، وكان معاونا له. بينما عين محمد 
محال مسؤوال عن المخابرات العسكرية خلفًا لشحادة.

غزالي على  اع��ت��راض  ال��ى خلفية  الضابطين  بين  الخالف  المصدر  وع��زا 
تحجيم دوره مع رجاله في معركة درعا التي يتحدر منها في جنوب سوريا. 
اال ان شحادة "عارض بشدة مشاركة غزالي في هذه المعركة" التي تتواجه 
فيها قوات النظام بدعم كبير وفاعل من "حزب الله" اللبناني مع مقاتلي 

المعارضة.
وروى ان غزالي "توجه قبل اسبوعين، واثر شجار وتبادل شتائم بينه 
وبين شحادة، الى مقر االخير في العاصمة السورية لتصفية حسابه، لكنه 
تعرض مع مرافقيه لضرب مبرح على ايدي رجال شحادة". واضاف: "أدخل 
الى المستشفى لبضعة ايام قبل استئناف عمله. لكنه نقل قبل 48 ساعة 

الى مستشفى في دمشق في وضع حرج".

142 قتيال يف هجمات على مساجد للحوثيين يف صنعاء

وتوعد الحوثيون باجراءات رادعة ردًا على هجمات صنعاء وصعدة والتي 
صرح الناطق الرسمي باسم الحوثيين بأنها تزامنت مع تحرك الرئيس هادي 

في عدن الستهداف الجيش وتهريب العشرات من سجناء "القاعدة".
وعادت الطائرات الحربية اليمنية الى التحليق فوق مدينة عدن وتصدت 
لها المضادات األرضية، فيما تحدى الرئيس هادي المخاوف األمنية وظهر 

في احد مساجد عدن مؤديا صالة الجمعة.
أن مرتكبيها يسعون  إلى  "، مشيرا  اإلرهابية  ب�"الهجمات  ه��ادي  ون��دد 
"ل��زع��زع��زة استقرار اليمن وج��ره إل��ى ات��ون الفوضى واالق��ت��ت��ال". واك��د أن 
والتطرف  المسلحة  الحوثي  ميليشيات  تمثله  ال��ذي  الشيعي  التطرف   "
القاعدة كالهما وج��ه��ان لعملة واح���دة وي��ح��اوالن جر  ال��ذي تمثله  السني 

اليمن إلى حرب طائفية في صنعاء وحرب أهلية في عدن".
 ودع����ا م��س��اع��د األم���ي���ن ال���ع���ام ل��ألم��م ال��م��ت��ح��دة ج��م��ال ب���ن ع��م��ر االط����راف 
ارتفاع  ف��وري لالقتتال من دون ش���روط"، معتبرا  إل��ى "وق��ف  السياسيين 
وتيرة العنف بما في ذلك الغارات التي استهدفت القصر الرئاسي بعدن 

تصعيد يهدد "بجر اليمن إلى مواجهة شاملة".

وب��ث��ت ق��ن��اة "ال��م��ي��ادي��ن" ال��ت��ي تتخذ ب��ي��روت م��ق��رًا ل��ه��ا ان ال��ق��وات 
التطورات  ف��ي ض��وء  اليمن  ف��ي  العند  ق��اع��دة  م��ن  انسحبت  االميركية 

االمنية في البالد.
وفي واشنطن، أف��اد البيت األبيض أنه ال أدل��ة على ت��ورط تنظيم 
الناطق  ال��ت��ي ه��زت ص��ن��ع��اء. وص���رح  "داع����ش" ف��ي سلسلة الهجمات 
باسمه جوش إرنست: "إن واشنطن ال تزال تحقق في مزاعم إعالن فرع 
إن واشنطن  الهجمات". وق��ال  باليمن مسؤوليته عن  تنظيم داع��ش 
تبحث في ما إذا كان ل�"داعش" مركز للقيادة والتحكم باليمن يمكنه 
من التنسيق وشن هذا الهجوم. وأوض��ح أن "داع��ش" يعلن عادة عن 
مسؤوليته عن الهجمات بشكل واضح ألهداف دعائية بحتة، الفتا إلى 
أن الهجوم يشير إلى أن الجميع في المنطقة، بمن فيهم المسلمون، 
يهددهم التنظيم المتطرف. ولمح إلى أن ال أدلة واضحة على إعالن 
"داع��ش" مسؤوليته عن الهجمات األخيرة في تونس والتي أسفرت 

عن مقتل أكثر من 20 شخصا من األجانب.
      

 أوباما وهوالند التفاق على البرنامج النووي اإليراني

)و ص ف(

أكد الرئيس األميركي باراك أوباما والرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند 
االيراني  النووي  البرنامج  على  اتفاق  الى  التوصل  على  عزمهما  أمس 

يبدد قلق المجتمع الدولي في شكل "تام" و"قابل للتحقق".
وأفاد البيت األبيض أن الرئيسين شددا أيضًا خالل اتصال هاتفي 
على وجوب اتخاذ ايران اجراءات "لحل العديد من المشاكل المتبقية".
وفي وقت سابق، أعرب هوالند عن تصميم فرنسا على بلوغ اتفاق 
"للسماح بتوافر ثقة كاملة بتخلي ايران عن السالح النووي". وقال اثر 
البريطاني  ال��وزراء  ورئيس  ميركل  انغيال  االلمانية  المستشارة  لقائه 
الخارجية  للشؤون  األوروب��ي  لالتحاد  العليا  والممثلة  ديفيد كاميرون 
"الموقف  أن  بروكسيل  في  موغيريني  فيديركيا  األمنية  والسياسة 
الفرنسي بسيط: نعم، تستطيع ايران الحصول على النووي المدني، 

لكنها ال تستطيع الحصول على السالح النووي".
وتعاود مجموعة 5 + 1 وايران االربعاء المقبل مفاوضاتهما في شأن 
ل��وزان في  المفاوضات في  االي��ران��ي، بعد اسبوع من  النووي  البرنامج 
إطار الجهود للتوصل الى اتفاق قبل انتهاء المهلة المحددة في 31 

آذار.

واشنطن قلقة من نفوذ "داعش" يف ليبيا

)رويترز(

أفاد مسؤولون أميركيون ومسؤولون في وزارة الخارجية األميركية إن 
الواليات المتحدة يساورها قلق عميق من تزايد نفوذ تنظيم "الدولة 

االسالمية" )داعش( في ليبيا.
وق���ال���وا إن "ك���ب���ار" ق����ادة "ال����دول����ة اإلس���الم���ي���ة" س���اف���روا ال����ى ليبيا 
صفوف  وتنظيم  تجنيد  ف��ي  للمساعدة  مسلحًا  ص��راع��ًا  تشهد  ال��ت��ي 
ال��م��ت��ش��ددي��ن وخ��ص��وص��ًا ف��ي م��دي��ن��ت��ي درن����ة وس����رت. وأظ��ه��ر تقرير 
وزعه مكتب األمن الديبلوماسي التابع لوزارة الخارجية األميركية هذا 
األسبوع أنه منذ أواخر كانون الثاني نفذ متشددو "الدولة اإلسالمية" 
هجمات شملت تفجيرًا انتحاريًا وهجومًا على فندق "كورنثيا" الفخم 

في طرابلس وهجومًا على حقل المبروك النفطي جنوب سرت.
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حكيم أطلق استراتيجية حماية املستهلك

لحقوق بورصة بيروت أنهت االسبوع مرتفعة يف سوق خاملة العالمي  "ال��ي��وم  لمناسبة 
المستهلك"، أطلق وزير االقتصاد 
استراتيجية  حكيم  أالن  والتجارة 
لسنة  المستهلك  حماية  مديرية 
2015 – 2016، في احتفال رعاه 
ال��س��راي��ا، في  ف��ي  الحكومة  رئيس 

حضور عدد من المعنيين.
ب�����ع�����د ك����ل����م����ة م������دي������ر ح����م����اي����ة 
المستهلك طارق يونس، تحدثت 
ال���م���دي���رة ال���ع���ام���ة ل��اق��ت��ص��اد عليا 
ع��ب��اس ع��ن ورش��ت��ي ع��م��ل: االول���ى 
داخلية، هدفها وضع خطة واضحة 
لتفعيل الرقابة وتحسين الجودة، 
تفعيل  هدفها  خارجية،  والثانية 
ال��ش��رك��اء األساسيين  ال��ت��ع��اون م��ع 

في توفير حماية المستهلك. 
وتابعت: "حرصًا منا على تحقيق 
أك��ب��ر ق���در م��م��ك��ن م��ن االن���ج���ازات، 
ش��ّك��ل��ن��ا ل��ج��ن��ة ت��ض��م، إض���اف���ة ال��ى 
مدير حماية المستهلك، عددًا من 
رؤس��اء المصالح وال��دوائ��ر والخبراء 
المختلفة  االختصاصات  ذوي  من 
لألعوام  استراتيجية  خطة  لوضع 
المقبلة. هذه الخطة التي نطلقها 
تراعي الموارد والمعوقات الداخلية 
نتاج  وه��ي  للمديرية،  وال��خ��ارج��ي��ة 
االستراتيجي  التخطيط  لعمليات 
ال��ت��ي ارت���ك���زت ال���ى ت��ح��ل��ي��ل ن��ق��اط 
ال����ق����وة وال���ض���ع���ف وال���ت���ه���دي���دات 
وال���ف���رص. ك��ذل��ك ت��ه��دف الخطة 
ال��ى تحسين ال��ج��ودة، وذل��ك وفق 

المديرية  أع��دت��ه��ا  ال��ت��ي  المعايير 
العامة لاقتصاد والتجارة".

ثم ألقى حكيم كلمة لفت فيها 
لتوليه  األول  ال��ي��وم  م��ن��ذ  أن���ه  ال���ى 
ال����������وزارة ع���م���ل م����ن خ�����ال ث��اث��ي��ة 
"ت���وع���ي���ة – م���س���ؤول���ي���ة ت���واص���ل، 
وال����ت����ي أص���ب���ح���ت ع����م����ًا ح��ك��وم��ي��ًا 
م��ت��ك��ام��ًا، وه����ا ن��ح��ن ال���ي���وم، وف��ي 
استراتيجية.  الى  نحّولها  السرايا، 
واعتبر أن حفل إطاق استراتيجية 
م�����دي�����ري�����ة ح����م����اي����ة ال���م���س���ت���ه���ل���ك 
في  ي��رت��دي  المقبلتين  للسنتين 

نظرنا أهمية مضاعفة لسببين:
- األول: أكدنا منذ اليوم األول، 
م��ن��ذ م��ا ي��زي��د ع��ن ع����ام، أن حماية 
ال��م��س��ت��ه��ل��ك س��ت��ك��ون ف���ي م��ق��دم 
العمل على  أولوياتنا. وعليه بدأنا 
لتفعيل  أس���اس���ي���ة  ث���اث���ة  م���ح���اور 
التشريعات،  تحديث  عبر  عملها 
الوعي لدى  الرقابة، زي��ادة  تفعيل 

المستهلكين والتجار.
أم�������ا ال����س����ب����ب ال����ث����ان����ي أله���م���ي���ة 
ه����ذا ال��ح��ف��ل، ف��ي��ت��م��ث��ل ف���ي ك��ون��ه 
ي��ق��ام ف��ي م��ن��اس��ب��ة ال��ي��وم العالمي 
لحماية  ف��إن  المستهلك،  لحقوق 
ال��م��س��ت��ه��ل��ك ي���ع���دي���ن اق���ت���ص���ادي 
على  مبني  فاالقتصاد  واجتماعي، 
االس��ت��ث��م��ار واالس���ت���ه���اك، وك���ون 
ان����ت����اج م���ح���دود  ب���ل���دًا ذات  ل���ب���ن���ان 
يكون حجم االستهاك كبيرًا نظرًا 
الى حجم االستيراد. فاالستهاك 

ه���و أح����د أس����س ت��ح��ري��ك ال��ع��ج��ل��ة 
االق�����ت�����ص�����ادي�����ة، وت����ال����ي����ًا ح���م���اي���ة 

االس�����ت�����ه�����اك ت���ح���م���ي االق����ت����ص����اد 
وتحفز النمو.

إيلي قهوجي

االش�����ت�����ب�����اك ال����س����ي����اس����ي ال�����ذي 
ش��ه��دت��ه ج��ل��س��ة م��ج��ل��س ال�����وزراء 
أول من أمس، والذي أظهر مدى 
ه��ش��اش��ة ال���ح���وارات ال��ق��ائ��م��ة بين 
ال��م��ك��ون��ات االس��اس��ي��ة ف��ي ال��ب��اد 
ب��غ��ي��ة ت��خ��ف��ي��ف االح���ت���ق���ان ف��ي��ه��ا، 
يستشعرها  ال��ت��ي  ال���م���خ���اوف  ب���رر 
البالغة  المرحلة  كثيرون في هذه 
ال���ض���ب���اب���ي���ة ل����م����ا ي���ك���ت���ن���ف���ه���ا م��ن 
ان��ع��ك��اس��ات ع��ل��ى م��ن��اخ األع��م��ال. 
تنهي  ان  مستغربًا  يكن  ل��م  ل���ذا، 
ب���ورص���ة ب���ي���روت االس����ب����وع أم���س 
ف��ي مثل االج���واء ال��ت��ي أن��ه��ت بها 
ال��ذي سبقه، م��ن حيث  االس��ب��وع 
اس��ت��م��رار ت����ردد ال��م��ت��ع��ام��ل��ي��ن في 
مقاربة الصكوك المالية المدرجة 
ع��ل��ى ل��وائ��ح��ه��ا واق��ت��ص��ار ال��ت��داول 
ع���ل���ى ع�����دد م����ح����دود م���ن���ه���ا ك��ل��م��ا 
وج����د م���ن ل���ه م��ص��ل��ح��ة ف���ي بيعها 
وش��رائ��ه��ا ب��االس��ع��ار ال��رائ��ج��ة بما 
 ال ي����ؤس����س الت�����ج�����اه واض�������ح ف��ي

السوق.
ارتفاع  وفي هذا االط��ار، سجل 
الس���ه���م "س���ول���ي���دي���ر" ب��ف��ئ��ت��ي��ه��ا 
11,79 دوالرًا  ال��ى   11,67 من  "أ" 

و"ب" من 11,78 الى 11,88 دوالرًا 
والسهم "بنك عودة" المدرجة من 
6,75 الى 6,85 دوالرات و"بلوم 
ال���ى   9,16 م����ن  ال���م���درج���ة  ب���ن���ك" 
بيبلوس"  و"ب��ن��ك  دوالرات   9,17
العادية من 1,72 الى 1,74 دوالر 
وال����ذي اس��ت��ق��رت ال��ت��ف��ض��ي��ل��ي��ة – 
2008 العائدة اليه على 102,40 

دوالرين.
وت���ب���ع���ًا ل�����ذل�����ك، أق����ف����ل م���ؤش���ر 
اللبنانية  لاسهم  انفست"  "بلوم 
ب���ارت���ف�������������������اع م��ل��ح�����������������وظ ن��س�����ب�����ت��������ه 
ع��ل��ى 122934  ال��م��ئ��ة  ف��ي   0,58
ن���ق���ط���ة ف�����ي س������وق أق������ل ن��ش��اط��ًا 
ص��ك��ًا   48030 ف���ي���ه���ا  ت�����ب�����ودل 
في  دوالرًا،   352385 ق��ي��م��ت��ه��ا 
ص��ك��ًا   136727 ت������داول  م��ق��اب��ل 
 قيمتها 772046 دوالرًا أول من

أمس.

ارتفاع االورو والبورصات 
على جانبي االطلسي

ال���ى  االورو  ع�����اد  ال�����خ�����ارج،  ف����ي 
االرت�������ف�������اع ف�����ي أس����������واق ال���ق���ط���ع 
ال���ع���ال���م���ي���ة آخ������ر أي��������ام االس����ب����وع 
ل��ي��ت��خ��ط��ى ص���ع���ودًا ع��ت��ب��ة ال������1,08 
ف��ي  االم�������ال  ان���ت���ع���اش  م����ع  دوالر 

تجاوز اليونان األزمة المالية التي 
ت��ع��ان��ي��ه��ا م���ع ت��ق��دم ال��م��ف��اوض��ات 
األوروب��ي��ي��ن  دائنيها  وب��ي��ن  بينها 
وص����ن����دوق ال��ن��ق��د ال����دول����ي أم��س 
الى  أفضت  والتي  بروكسيل  في 
وضع اجراءات دعمها على السكة 
الن���ق���اذه���ا م���ن االف�����اس م���ن غير 
ات  أن ت��ت��خ��ذ ال��م��زي��د م��ن االج�����راء
بعدما قدمت حكومة  التقشفية، 
أث��ي��ن��ا الئ��ح��ة ك��ام��ل��ة ب��االص��اح��ات 
المطلوبة منها على أن يصار الى 
توقيعها االسبوع المقبل بروح من 
أج��واء  ع��زز  ومما  المتبادلة.  الثقة 
التفاؤل ما صرحت به المستشارة 
األل����م����ان����ي����ة ان���غ���ي���ام���ي���رك���ي���ل ف��ي 
ه����ذا ال���ش���أن ع��ش��ي��ة ال��ق��م��ة ال��ت��ي 
س���ت���ج���م���ع���ه���ا االس������ب������وع ال��م��ق��ب��ل 
برلين  ف��ي  اليونان  وزراء  ورئ��ي��س 
وم��ا ص��در ع��ن رئ��ي��س المفوضية 
األوروب����ي����ة ج����ان – ك���ل���ود ي��ون��ك��ر 
أثينا  أن��ه سيضع في تصرف  من 
ملياري أورو من األموال المتوافرة 
لدى مؤسسته لسنة 2015 دعمًا 
ال��ي��ون��ان.  ف��ي  االق��ت��ص��ادي  للنمو 
وقد تداخلت كل هذه االعتبارات 
م����ع ارت����ف����اع أس����ع����ار االن����ت����اج ف��ي 
ال��م��ئ��ة  ف����ي   0,1 ب��ن��س��ب��ة  أل���م���ان���ي���ا 

ف��ي ش��ب��اط ب��ع��د ت��راج��ع��ه��ا بنسبة 
الثاني  كانون  في  المئة  في   0,6
وضع  ال��ى  المستثمرين  لتطمئن 
األورو ال���ذي أق��ف��ل ف��ي ن��ي��وي��ورك 
 1,0640 م��ق��اب��ل  ف���ي  ب����������1,0810 
أول م���ن أم����س، ف���ي ت��ط��ور جعل 
ب���1183,10  تقفل  الذهب  أونصة 
الفترة  ف��ي   1171,00 م��ق��اب��ل  ف��ي 

عينها.
وواص����ل����ت األس����ه����م األوروب����ي����ة 
األورو  ارت��ف��اع  متجاهلة  ارتفاعها 
م��دع��وم��ة ب��ع��م��ل��ي��ات ان���دام���ج بين 
ب��ق��ي��ادة "هولسيم  ع���دة  ش��رك��ات 
و"الف����������ارج"، ف��أق��ف��ل��ت ب���ورص���ات 
بين  راوح����ت  ب��م��ك��اس��ب  منطقته 
م����دري����د  ف�����ي  ال����م����ئ����ة  ف�����ي   2,96
امستردام.  في  المئة  في  و0,63 
ول��ق��ي��ت وول س��ت��ري��ت دع��م��ًا من 
وم��ن  ال������دوالر  ازاء  األورو  ارت���ف���اع 
ت��ح��س��ن أس���ع���ار ال���ن���ف���ط، ف��أق��ف��ل 
بزيادة  الصناعي  مؤشر داو جونز 
 18127,39 على  نقطة   168,36
ن������ق������ط������ة وم����������ؤش����������ر ن��������اس��������داك 
5026,42 ع��ل��ى  ن��ق��ط��ة   34,04 

نقطة.

elie.kahwaji@annahar.com.lb

قضية معمل إالسمنت يف زحلة تتفاعل: 
مواقف رافضة لقرار مجلس شورى الدولة

إدارة الكازينـو أخّلـت باالتفاق "الشفهي" مع املصروفين
النقابات تهّدد بالتصعيد والعمل تحّقق يف شكاوى وردتها

زحلة – "النهار"

ت���وال���ت أم����س ال���م���واق���ف م���ن ال���ق���رار 
االعدادي لمجلس شورى الدولة رقم 
الترخيص  قضية  ف��ي   2015/193
لشركة  الصناعة  وزارة  م��ن  الممنوح 
معمل  ب��إن��ش��اء  والتعمير"  "ال��ت��ط��وي��ر 
إسمنت في منطقة حوش األم��راء – 
المواقف  زح��ل��ة. وق��د افصحت ه��ذه 
ع��ن م����رارة م��ن ق���رار مجلس ال��ش��ورى 
وق����ف تنفيذ  ط��ل��ب  ف��ي��ه  رّد  ال�����ذي 
ق����رار ال��ت��رخ��ي��ص ب��اإلن��ش��اء، ال سيما 
وأن ال��ط��ري��ق ال��ق��ض��ائ��ي ك���ان خ��ي��ارًا 
الشعبية  ال��م��ع��ارض��ة  ل��وس��ائ��ل  اواًل 
ال��م��دع��وم��ة سياسيًا وح��زب��ي��ًا الن��ش��اء 

المعمل على تخوم مدينة زحلة. 
�����ق رئ����ي����س ح������زب "ال�����ق�����وات 

ّ
وع�����ل

بسلسلة  ج��ع��ج��ع،  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة" سمير 
ال��ت��غ��ري��دات عبر م��وق��ع التواصل  م��ن 
االج���ت���م���اع���ي "ت����وي����ت����ر"، ع���ل���ى ق����رار 
م��ج��ل��س ال���ش���ورى ج����اء ف��ي��ه��ا "ن��دع��و 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن ك���ل ي���وم ألن ي��ح��اف��ظ��وا 
على ثقتهم بدولتهم. ولكن لألسف 
تأتي تصرفات بعض ادارات الدولة 
بدولتهم  اللبنانيين  ث��ق��ة  ل��ت��ض��رب 
ت��م��ام��ًا. ه����ذا ه���و وض����ع م��ئ��ة ال����ف من 
س��ك��ان زح��ل��ة وج����واره����ا ب��ع��د ص���دور 
ال��ق��رار اإلع����دادي ع��ن مجلس ش��ورى 
الدولة حول معمل اإلسمنت. كيف 
ي��م��ك��ن ل���م���واط���ن أن ي���ث���ق ب��دول��ت��ه 
ت��ع��ب��ث بصحته  إدارات����ه����ا  ك��ان��ت  اذا 

وصحة أوالده وبيئته ومصالحه كل 
ي���وم؟ إن ال���ق���رار اإلع�����دادي لمجلس 
الشورى دفع 100 الف مواطن لبناني 
ال����ى ال��ك��ف��ر ب���ال���دول���ة. ف��ه��ل يتحرك 
ال��ت��ف��ت��ي��ش ال��ق��ض��ائ��ي أق���ل���ه إلع��ط��اء 
م��ن ج���دي���د؟". ودع��ا  للبنانيين  أم���ل 
التمسك بحقهم  ال���ى  زح��ل��ة  "أه��ال��ي 
والقيام بكل التحركات التي يسمح 
مدينتهم  على  حفاظًا  ال��ق��ان��ون  بها 

ومستقبل أوالدهم".
ب���دوره، لفت رئيس "كتلة نواب 
زح��ل��ة" النائب ط��ون��ي أب��و خ��اط��ر الى 
وج��ود "ن��وع من االحباط لدى أهالي 
الدولة  ش��ورى  مجلس  رد  بعد  زحلة 
طلب وقف مشروع معمل االسمنت 
األهالي  "ك��ان  وق���ال:  المدينة".  ف��ي 
ال��دول��ة  ش���ورى  مجلس  أن  يعتبرون 
الحق  إلع��ط��اء  المؤهلة  المرجعية  ه��و 
ال���ى أن "مجموعة  ألص��ح��اب��ه، ول��ف��ت 
تستفيد على حساب مدينة تتميز 
بالسياحة والبيئة النظيفة والصحة"، 
مؤكدًا أن "هذا المشروع جاء ليهدم 
هذه األسس". وأشار الى أن "أهالي 
زح��ل��ة ي��ش��ع��رون ب��االش��م��ئ��زاز، لكننا 
س��ن��ظ��ل ن��أم��ل ف��ي وج����ود ن��ق��اط في 
هذا القرار تتضمن امورًا لم يسمحوا 
انشاء  رخصة  ثمة  ان  اذ  بتنفيذها، 
المعمل ورخصة االستثمار، ونأمل أن 
نستطيع من خال االلتباسات لدى 
مجلس شورى الدولة أن نتوصل الى 

إعطاء الحق ألصحابه". 

م��ن ج��ه��ت��ه، ل��ف��ت ال���وزي���ر ال��س��اب��ق 
أن  ال��������ى  ب�����ي�����ان  ف������ي  وردة  س���ل���ي���م 
"ق����رار م��ج��ل��س ش����ورى ال���دول���ة ال��رق��م 
رّد  ب�����:  ق��ض��ى  وال�������ذي   2015/193
لكنه  باإلنشاء،  التنفيذ  وق��ف  طلب 
التنفيذ  ال���وق���ت ع��ي��ن��ه، أوق�����ف  ف���ي 
جزئيا للمواد الثانية والثالثة والرابعة 
المحاكمة  وفتح  المتمم،  ال��ق��رار  م��ن 
بالترخيص باالستثمار". اضاف: "إن 
ق����رار م��ج��ل��س ال���ش���ورى وإن ل��م يكن 

على ق��در اآلم��ال المعقودة عليه، ما 
زل��ن��ا ن��أم��ل أن ي��ك��ون م��دخ��ا إلع���ادة 
نتريث  وإذ  ك��ام��ا،  بالمشروع  النظر 
لحين صدور القرار النهائي نذكر أن 
الشعب  هو  السلطات  جميع  مصدر 
وأه��ل زحلة وقضائها قالوا كلمتهم 
وال��ض��رر  ك��ه��ذا،  بمشروع  يتعلق  بما 
الذي  واالقتصادي  والبيئي  الصحي 
يمكن أن يتسّبب به لو أكمل طريقه 

إلى التنفيذ".

موريس متى

ي���وم 6 آذار ال���ج���اري، أع��ل��ن وزي��ر 
ال���ع���م���ل س���ج���ع���ان ق������زي، ب��ح��ض��ور 
ج����م����ي����ع االط�������������راف ال���م���ع���ن���ي���ي���ن، 
ال��ت��وص��ل ال��ى ت��س��وي��ة ف��ي قضية 
ك��ازي��ن��و ل��ب��ن��ان. وت��ق��رر إع���ادة 47 
واستنادا   .197 اص��ل  من  موظفا 
الى الحل الذي أعلن، تمت إحالة 
الصحية  اللجنة  على  موظفًا   32
ل���درس أوض��اع��ه��م ول��ب��ت االس��م��اء 
الى  ال��ع��ودة  صحيا  يمكنها  ال��ت��ي 
ع��م��ل��ه��ا، أم�����ا ب��ق��ي��ة ال��م��ص��روف��ي��ن 
فتأخذ تعويضات على 3 شطور: 
ف��ي  خ����دم  ل��م��ن  دوالر  ال����ف   125
الكازينو مدة أقصاها 6 سنوات، 
175 ال��ف��ا م��ن 6 س��ن��وات ال��ى 15 
الفا من 15 سنة وما  سنة و250 
فوق. كما الحظ االقتراح فتح باب 
يرغب،  لمن  المبكرة  االستقاالت 
وم��ن��ع��ًا  اإلدارة،  م���واف���ق���ة  وب����ع����د 
للوقوع ف��ي أي ش��غ��ور ف��ي بعض 
ال���م���واق���ع وال���وظ���ائ���ف ال��ح��س��اس��ة 
واالس������اس������ي������ة ف������ي ال����ك����ازي����ن����و، 
وإن���ص���اف���ًا ل��ب��ع��ض ال��م��ص��روف��ي��ن، 
ت��م االت��ف��اق ع��ل��ى ال��س��ي��ر بمقترح 
أفضلية  حق  بإعطاء  العمل  وزارة 
��م ه���ذه ال��وظ��ائ��ف م��ن بعض 

ّ
ت��س��ل

ي���ت���م  ان  ع�����ل�����ى  ال�����م�����ص�����روف�����ي�����ن 
م��ه��ارات��ه��م  وف���ق  بينهم  االخ��ت��ي��ار 
درس إع���ادة  وب��ع��د   وتخصصهم، 

ملفاتهم.
ال��ت��ي  ول���ك���ن ي���ب���دو ان االزم�������ة 
الماضي،  ش��ب��اط  مطلع  اشتعلت 
الكازينو  أب��واب  إقفال  الى  وأدت 
ل��م��دة اس���ب���وع، ل���م ت��ج��د ط��ري��ق��ه��ا 
ال���ى ال��ح��ل ال��ن��ه��ائ��ي ب��ع��د. فالحل 
عرابته  العمل  وزارة  اعتبرت  الذي 
الموظفين  نقابتا  عليه  وواف��ق��ت 
وأل����ع����اب ال��م��ي��س��ر ف����ي ال��ك��ازي��ن��و 
بنوده  تنفذ  لم  االدراة،  ومجلس 
ب���ال���ش���ك���ل ال���م���ت���ف���ق ع���ل���ي���ه، وف���ق 
الى  أع��ي��دوا  وال��ذي��ن  المصروفين 
ع��م��ل��ه��م ف����ي آن واح������د. ف��ن��ق��ي��ب 
موظفي العاب الميسر في كازينو 
ل���ب���ن���ان ج�����اك خ����وي����ري ات���ه���م ع��ب��ر 
باالخال  االدارة  مجلس  "النهار" 
بحجم  يتعلق  ب��م��ا  االت��ف��اق  ب��ب��ن��ود 
ت��ع��وي��ض��ات ال��م��ص��روف��ي��ن. واش���ار 
الى ان االدارة أبلغت المصروفين 
التقاعد      اق��ت��رب��وا م��ن س��ن  ال��ذي��ن 
ع��ام��ا( وع��دده��م 7 موظفين   64(
تاريخ  حتى  العمل  الى  بإعادتهم 
هذه  خ��ال  يحل  ال��ذي  تقاعدهم 
تعويضهم  ي��ت��م  ان  ع��ل��ى  ال��س��ن��ة، 
استنادا  لهم  المستحقة  بالقيمة 
ال���ى س���ن���وات ال��خ��دم��ة، وب��ال��ت��ال��ي 
ع�����دم م��ن��ح��ه��م ال���ت���ع���وي���ض ال����ذي 
ب���رع���اي���ة وزارة  ت���م االت���ف���اق ع��ل��ي��ه 

ال��ف دوالر،  أال وه��و 250  العمل، 
لكونهم خدموا أكثر من 15 عاما 
حصولهم  يعني  ما  الكازينو،  في 
أقل  خ��دم��ة  نهاية  تعويض  على 
ال��ذي  ال��ص��رف  م��ن حجم تعويض 

لحظه االتفاق.
ت���واج���ه تنفيذ  أخ����رى  م��ش��ك��ل��ة 
بنود الحل الذي تم التوصل اليه 
ب��ح��س��ب خ����وي����ري، وت��ت��ع��ل��ق ب����15 
ال�60  عمرهم  تخطى  آخر،  موظفا 
عاما. ويقول: "هؤالء المصروفون 
خ��دم��وا أي��ض��ا أك��ث��ر م��ن 15 سنة 
االدارة  وم��ج��ل��س  ال���ك���ازي���ن���و،  ف���ي 
ت��ع��وي��ض صرفهم  ق���رر اح��ت��س��اب 
ع���ل���ى أس�������اس س����ن����وات ال���خ���دم���ة 
وآخر راتب حصلوا عليه، ما يعني 
م��ن��ح��ه��م ت��ع��وي��ض��ا ق��ي��م��ت��ه ح��ك��م��ا 
ال�����250 ال��ف دوالر التي  أق��ل م��ن 
بنود  ال���ى  اس��ت��ن��ادا  يستحقونها 
االت��ف��اق ال���ذي أع��ل��ن��ت ع��ن��ه وزارة 

العمل."
ادارة  م��ج��ل��س  ب���اش���ر  وب���ع���دم���ا 
ك��ازي��ن��و ل��ب��ن��ان اب����اغ ال��م��وظ��ف��ي��ن 
ال����47 ال��ذي��ن ت��ق��رر ال��غ��اء صرفهم 
وإعادتهم الى العمل وفق الشروط 
الجديدة، ظهرت مشكلة إضافية 
ق���د ت��ه��دد ب���دوره���ا ص��م��ود ال��ح��ل 
فمجلس  اليه.  التوصل  تم  ال��ذي 
االدارة طلب من هؤالء الموظفين 
اس��ت��ئ��ن��اف ع��م��ل��ه��م ف���ي ال��ك��ازي��ن��و 
خ���ال م���دة 15 ي��وم��ا وإال اع��ت��ب��روا 
م��س��ت��ق��ي��ل��ي��ن ب���ح���س���ب االت����ف����اق، 
ول�����ك�����ن، وف�������ق أوس����������اط ه�������ؤالء، 
مواقع  المفاجأة استحداث  كانت 
وم��راك��ز ع��م��ل ج��دي��دة ل��ه��م أدن��ى 
رتبة من التي كانوا يعملون فيها 
المراكز  توزيع  وتم  قبل صرفهم، 

االستقبال  قاعات  بين  الجديدة 
االمن،  وجهاز  السيارات  ومواقف 
وغيرها. ومن الافت أيضا أن من 
ملء هذه  منهم  الذين طلب  بين 
ال��م��راك��ز م��دي��رون وم��وظ��ف��ون ذوو 
خ��ب��رة ط��وي��ل��ة ف��ي ال��ش��أن اإلداري 
الداخلي في الكازينو. كما أشارت 
المحسوبيات  ان  ال��ى  المعلومات 
ال���س���ي���اس���ي���ة دخ����ل����ت أي����ض����ا ف��ي 
وبحسب  المراكز.  تحديد  عملية 
ف���ان مجلس  "ال��ن��ه��ار"،  م��ا علمت 
االدارة قرر عدم شمول من يلتحق 
م�����ن ال���م���وظ���ف���ي���ن ال���م���ص���روف���ي���ن 
ال�����ذي�����ن ت�����ق�����ررت اع����ادت����ه����م ال���ى 
ال��ع��م��ل، ب��ع��م��ل��ه ال��ج��دي��د وم���ن ثم 
ي��س��ت��ق��ي��ل، ب����ق����رارات ال��ت��ع��وي��ض 
ال���ت���ي س���ت���دف���ع ال�����ى ال��م��وظ��ف��ي��ن 
ال����ذي����ن ت���ق���رر ص���رف���ه���م ن��ه��ائ��ي��ا. 
وأم���ام ه��ذا ال��واق��ع، ه��دد ع��دد من 
ال��م��وظ��ف��ي��ن ال��م��ص��روف��ي��ن وم��م��ن 
الى  بالعودة  عملهم،  ال��ى  أع��ي��دوا 
 االعتصام رفضا إلجراءات مجلس

االدارة.
ب����������دوره، ي����ؤك����د وزي�������ر ال��ع��م��ل 
س���ج���ع���ان ق������زي ل������"ال�����ن�����ه�����ار"، أن 
الماضية  ال��وزارة تلقت في االي��ام 
ع����ددا م���ن ش���ك���اوى ال��م��ص��روف��ي��ن 
اإلدارة  مجلس  أن  اعتبروا  الذين 
لم يلتزم التعهدات التي قطعتها 
ال���وزارة  ان  ال��ى  ويشير  تجاههم. 
حريصة على حصول المصروفين 
لحظها  ال��ت��ي  مستحقاتهم  ع��ل��ى 
االتفاق، من دون حسم أي قرش 
واح����د، االم���ر ال���ذي ك��ان��ت أي��دت��ه 
ان  ال���ى  وي��ل��ف��ت  ال��ك��ازي��ن��و.  إدارة 
ال������وزارة ق��ام��ت ب��ت��ك��ل��ي��ف ال���دوائ���ر 
ال��م��خ��ت��ص��ة ال��ت��ح��ق��ي��ق ب��ال��ش��ك��اوى 

ال���ي���ه���ا. وك�����ان وزي���ر  ال���ت���ي وردت 
االس��ب��وع  ال��ت��ق��ى منتصف  ال��ع��م��ل 
ال��ك��ازي��ن��و  إدارة  م��ج��ل��س  رئ���ي���س 
ح���م���ي���د ك����ري����دي وأب���ل���غ���ه إص�����رار 
الحل  ات��ف��اق  تطبيق  على  ال���وزارة 
ال���ذي ت��م ال��ت��وص��ل ال��ي��ه، وط��ال��ب 
الموظفين  استدعاء  كريدي  من 
ال������ذي������ن ت�����ق�����دم�����وا ب����ال����ش����ك����اوى 
ل���دى ال������وزارة إلع��ام��ه��م ب��أس��ب��اب 
وح����ي����ث����ي����ات ق�����������رارات ال���م���ج���ل���س 
ال���م���ت���ع���ل���ق���ة ب����اق����ت����ط����اع ج�������زء م��ن 
ال��ت��ع��وي��ض��ات وأي���ض���ا ال��ت��وض��ي��ح 
ل��ل��م��وظ��ف��ي��ن ال���ذي���ن أع����ي����دوا ال��ى 
م�����راك�����ز ب����رت����ب����ة أدن����������ى، أس����ب����اب 
ات. وف���ي ح���ال ع��دم  ه���ذه االج������راء
بين  مباشرة  ات��ف��اق  ال��ى  التوصل 
ف����ال����وزارة  وال���م���وظ���ف���ي���ن،  االدارة 
س����ت����ت����دخ����ل ض�����م�����ن ال����ق����وان����ي����ن 
المرعية االجراء لحسم هذا الملف 
وح��م��اي��ة ال��م��وظ��ف��ي��ن م��ن أي غبن 

قد يشملهم. 
ب���اخ���ت���ص���ار، اش���ت���ع���ل���ت األزم������ة 
م�����ج�����ددًا م�����ع ب���ع���ض ال���م���وظ���ف���ي���ن 
إخ���ال  ن��ت��ي��ج��ة  ال���ك���ازي���ن���و  وإدارة 
ال��ت��ي  ب��ت��ع��ه��دات��ه  االدارة  م��ج��ل��س 
ال��ع��م��ل وال���رأي  قطعها أم���ام وزي���ر 
ان  ويبدو  المشكلة.  إلنهاء  العام 
وجود  ع��دم  من  استفاد  المجلس 
ن����ص م���ك���ت���وب وم����وق����ع ل��ات��ف��اق 
لتعديل  ال��ي��ه،  التوصل  ت��م  ال��ذي 
له، مدركا جيدا  البنود كما يحلو 
ان االخ��ال ب��أي ات��ف��اق غير موقع 
ع���ل���ى ال���������ورق، أق����ص����ى ع��ق��وب��ات��ه 

"فقدان الصدقية".
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تغريدات جعجع عبر موقع "تويتر".

ضبط 30 طردًا من الفوط الصحية "املشعة"
خليل لـ"النهار": البضاعة تحت السيطرة

ض��ب��ط ع��ن��اص��ر م���ن ج���م���ارك "م��ط��ار 
رف��ي��ق ال��ح��ري��ري ال���دول���ي" أم���س 30 
طردا من الفوط الصحية التي تحوي 
ال��م��ال،  وزارة  وأع��ل��ن��ت  م���واد مشعة. 
في بيان، ان وزير المال علي حسن 
خليل طلب إحالة المضبوطات على 
ال��وك��ال��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ل��ل��ط��اق��ة ال��ذري��ة 
إلج�����راء ال�����ازم، وأوع�����ز إل���ى األج��ه��زة 
إلى  اعادتها  على  العمل  المختصة 

الدولة المصدرة.
وف��ي ه��ذا ال��س��اي��ق، ق��ال خليل ل� 
ال��ف��وط الصحية كانت  "ال��ن��ه��ار" أن 
م����س����ت����وردة م����ن ال���ص���ي���ن ل��م��ص��ل��ح��ة 
إحدى الشركات التجارية في لبنان، 

وق����د ت���م اك��ت��ش��اف��ه��ا ل����دى ام���راره���ا 
المشعة  ال��م��واد  أج��ه��زة كشف  على 
وال���خ���ط���رة ال��م��خ��ص��ص��ة "س���ك���ان���ر"، 
وب����ع����دم����ا أص���������درت ت���ل���ك االج����ه����زة 
تنبيها الى ان هذه الطرود تحتوي 
ع���ل���ى م������واد م���ح���ظ���ورة ت���م���ت اح���ال���ة 
اللبنانية  الوكالة  عناصر  على  االم��ر 
للمجلس  ال��ت��اب��ع��ة  ال���ذري���ة  ل��ل��ط��اق��ة 
الوطني للبحوث العلمية، التي ما أن 
كشفت عليها حتى أكدت ان هذه 
عالية  نسبا  تحوي  الصحية،  الفوط 
وك��ب��ي��رة م��ن ال���م���واد ال��م��ش��ع��ة، وه��ي 
الملحوظة  غير  االشعاعات  من  ن��وع 
السياق، شأنها  ه��ذا  المرئية في  او 

ش����أن األوان�������ي وال����م����واد ال��م��ن��زل��ي��ة، 
اكتشفناها  ال��ت��ي  االخ�����رى  وال��س��ل��ع 
س��اب��ق��ا وت��ح��وي م���واد م��ش��ع��ة. وبعد 
اي����داع����ن����ا ال���ن���ت���ي���ج���ة ط���ل���ب���ن���ا ض��ب��ط 
البضاعة، والحؤول دون ادخالها الى 
المطار،  ح��رم  داخ��ل  وابقائها  البلد، 
للطاقة  اللبنانية  ال��وك��ال��ة  بتصرف 
ال��ذري��ة، ريثما تتم اع��ادة تصديرها 
الشركة  نفقة  على  المنشأ  بلد  ال��ى 

التجارية المعنية.
أم��������ا ع������ن م����س����ؤول����ي����ة ال����ش����رك����ة 
ال��م��س��ت��وردة وم���ا اذا ك��ان��ت تتحمل 
م�����س�����ؤول�����ي�����ة ق����ض����ائ����ي����ة ف�������ي ه�����ذا 
ال��س��ي��اق، ق���ال خ��ل��ي��ل ل���"ال��ن��ه��ار" ان 

ما  اذا  تبين  ال��ت��ي  ه��ي  التحقيقات 
ك���ان أص��ح��اب ال��ش��رك��ة ال��م��س��ت��وردة 
ل���ه���ذه ال���ب���ض���اع���ة ع���ل���ى ع���ل���م م��س��ب��ق 
باحتوائها مواد مشعة أو ال يعرفون 
في  المسؤوليات  ف��إن  وتاليا  ذل��ك، 
ه���ذا ال��س��ي��اق ي��ح��دده��ا ال��ق��ض��اء في 
أرجح  أنني  علما  التحقيقات،  ض��وء 
فرضية عدم علمهم بذلك، ألن هذا 
االمر ينطوي على مخاطرة كبيرة من 

جميع النواحي". 
وك��ش��ف��ت ب��ع��ض ال��م��ع��ل��وم��ات أن 
تقّدر  ضبطت  التي  البضاعة  حجم 
بأكثر من 550 كيلوغراما ووصلت 

من طريق دبي.
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ألقى الرئيس التونسي الباجي قائد 
الـــ59  الــذكــرى  فــي  السبسي خطابا 
لـــاســـتـــقـــال وعـــــد فـــيـــه "بــمــكــافــحــة 
االرهـــاب با رحمة"، مشددا على ان 
جدا"  "متجذر  الديموقراطي  النظام 

في تونس.
وتـــحـــدث صــحــافــيــون عـــن تظاهر 
نحو مئة شخص "ضد االرهــاب" في 
وســـط تــونــس وبــضــع مــئــات آخــريــن 
في جزيرة جربة، بينما شكل الهجوم 
عــلــى اهــــم مــتــحــف فـــي الـــبـــاد ضــربــة 

للسياحة في تونس.
واستقبل السبسي وزير الداخلية 
ــــذي زار  الــفــرنــســي بـــرنـــار كـــازنـــوف ال
باريس  عن تضامن  لاعراب  تونس 
فـــــي "الــــمــــعــــركــــة ضـــــد كـــــل اشـــكـــال 
الوحشية واالرهـــاب". واكد الرئيس 
الـــفـــرنـــســـي فـــرنـــســـوا هــــوالنــــد مقتل 

فرنسي ثالث في الهجوم. 
وأسفر الهجوم الذي تبناه تنظيم 
والــذي ال سابق  "الدولة االسامية" 
لــه مــنــذ ثــــورة كــانــون الــثــانــي 2011 
التي اطاحت الرئيس زين العابدين 
بــــن عــــلــــي، عــــن مـــقـــتـــل 20 ســائــحــًا 
اجنبيًا من جنسيات عــدة، وشرطي 

تونسي.
وصــــرح كــاتــب الـــدولـــة لـــدى وزيـــر 
االمنية  الــشــؤون  المكلف  الداخلية 
رفـــــيـــــق الــــشــــلــــي مـــــســـــاء الـــخـــمـــيـــس 
لتلفزيون "الحوار التونسي" الخاص 
بأن منفذي الهجوم اللذين قتلتهما 
الشرطة "عنصران متطرفان سلفيان 
تــكــفــيــريــان غــــــادرا الـــبـــاد فـــي شهر 
كانون االول خلسة الى ليبيا وتمكنا 
من التدرب على االسلحة في ليبيا". 

وقال: "ليست لدينا تفاصيل، لكن 
معسكرات التدريب للتونسيين في 
ليبيا هي في صبراتة وبنغازي ودرنة" 
وقـــد يــكــون الــمــهــاجــمــان تــدربــا "فــي 
أحــد هــذه الــمــعــســكــرات". واالربــعــاء، 
الصيد  الحبيب  الـــوزراء  رئيس  أعلن 
ان مــنــفــذي الـــهـــجـــوم هــمــا "يــاســيــن 
لكن  الــخــشــنــاوي".  وحــاتــم  العبيدي 
أحــــد اقــــــارب الــخــشــنــاوي أوضـــــح ان 

اسمه "جابر" وليس حاتم.
الجديدة  المعلومات  هــذه  وتعزز 
مـــخـــاوف عـــدد كــبــيــر مـــن الــمــراقــبــيــن 
الــفــوضــى المنتشرة  الـــذي يـــرون أن 
ـــتـــي تــتــقــاســم حـــــدودا  فــــي لــيــبــيــا ال
طـــويـــلـــة وغــــيــــر مـــؤمـــنـــة مــــع تــونــس 

تشكل تــهــديــدًا مــتــزايــدًا المـــن هذا 
البلد وللمغرب العربي عمومًا.

وأفــاد الشلي أن ياسين العبيدي 
كــــان قــبــض عــلــيــه ســابــقــا وهــــو "مــن 
الـــعـــنـــاصـــر الـــمـــشـــبـــوهـــة الـــتـــي يــقــال 
وهم  نعرفهم  النائمة،  الخايا  عنها 
تـــكـــفـــيـــريـــون، ويـــمـــكـــن أن يــقــومــوا 
بــعــمــلــيــات ولـــكـــن يـــجـــب جـــمـــع ادلــــة 

للقيام بعملية توقيف".
وكانت السلطات أعلنت الخميس 
توقيف تسعة مشتبه فيهم، ونشر 
جـــنـــود لــلــمــشــاركــة فـــي ضـــمـــان أمــن 

مداخل المدن الكبيرة.
وفــي اعـــان تبنيه الــهــجــوم، هدد 

تنظيم "الدولة االسامية" بهجمات 
اليوم  رأيتموه  "مــا  إن  قائا  جديدة، 
أول الــغــيــث بـــاذن الــلــه، ولـــن تهنأوا 
بــأمــن او تنعموا بــســام وفــي الــدولــة 
االســامــيــة رجـــال كــهــؤالء ال ينامون 

على ضيم".
 وسئل السبسي هل يعود نظام 
الهجوم  بعد  تونس  في  استبدادي 
الـــدامـــي عــلــى الــمــتــحــف، فـــأجـــاب ان 
"اقــامــة الــنــظــام الــديــمــوقــراطــي تمت 
ومتجذرة جيدا ... ولن تكون هناك 
قط عودة الى الوراء". ورحب بتحرك 
قــــــوى االمــــــــن، مـــاحـــظـــا ان "فــطــنــة 
وسرعة تحول قوى االمن الى المكان 
أتاحتا تفادي كارثة حيث عثرنا لدى 
هؤالء الناس على متفجرات رهيبة لم 
يجدوا الوقت" الكافي الستخدامها.

لــكــنــه، اعــتــرف "بــثــغــرات فــي كل 
امــتــار  ان بضعة  اذ  االمـــنـــي"  الــنــظــام 

تفصل بين المتحف والبرلمان حيث 
كــانــت تــعــقــد عــنــد حــصــول الــهــجــوم 
جـــلـــســـة فــــي شــــــأن مــــشــــروع قـــانـــون 

مكافحة االرهاب الجديد.
مــن نوعها  االولــــى  العملية  وهـــذه 
"الــدولــة  تنظيم  يتبناها  تونس  فــي 
ـــــــذي يــســيــطــر عــلــى  االســــامــــيــــة" ال
مــنــاطــق فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق وليبيا 

وشبه جزيرة سيناء المصرية.
 وعــــاد 500 تــونــســي عــلــى االقــل 
الــعــراق او ليبيا  قاتلوا فــي ســوريــا او 
الـــمـــجـــاورة فـــي صـــفـــوف تــنــظــيــمــات 
االسامية"،  "الــدولــة  بينها  جهادية 
الــى بــلــدهــم. وتعتبر الــشــرطــة هــؤالء 

احد التهديدات الرئيسية لامن.
 2011 مــــنــــذ  تـــــونـــــس  وتـــــكـــــافـــــح 
مجموعة جهادية تطلق على نفسها 
"كــتــيــبــة عــقــبــة بـــن نـــافـــع" مــرتــبــطــة 
بتنظيم "الــقــاعــدة فــي بــاد المغرب 

االســــــامــــــي" ومـــتـــحـــصـــنـــة فــــي جــبــل 
الــشــعــانــبــي، اعــلــى قــمــة فــي تــونــس، 
عــلــى الــــحــــدود مـــع الـــجـــزائـــر. وكــانــت 
الــمــجــمــوعــة مقتصرة  هــجــمــات هـــذه 
عــلــى قـــوى االمـــن والــجــيــش. وتبنت 
الصحف التونسية أمس لهجة تحد. 
اليومية  ونشرت صحيفة "البريس" 
صفحتها  فــي  بالفرنسية  الـــصـــادرة 
االولى: "تونس ستنتصر". وكتبت 
لعيد  الـــ59  الذكرى  "الصباح": "في 
االســــتــــقــــال: الـــجـــمـــهـــوريـــة الــثــانــيــة 

ستنتصر".

أوروبا
وفـــــي بـــروكـــســـيـــل، اعـــلـــن رئــيــس 
الــمــجــلــس االوروبــــــي دونـــالـــد توسك 
والــمــمــثــلــة الــعــلــيــا لــاتــحــاد االوروبـــــي 
لــــلــــشــــؤون الــــخــــارجــــيــــة والـــســـيـــاســـة 
انهما  موغيريني  فيديريكا  االمنية 

ســيــتــوجــهــان الـــــى تـــونـــس فــــي 31 
بــيــنــهــمــا في  الـــتـــعـــاون  لــتــعــزيــز  آذار 
مجال االمــن خصوصا.  ووافــق زعماء 
االتــحــاد االوروبـــــي أمـــس عــلــى زيـــادة 
ـــتـــعـــاون االمــــنــــي مــــع تــــونــــس، كما  ال
تعهدوا تقديم مزيد من المساعدات 
االقــتــصــاديــة لــلــدولــة الــعــربــيــة الــتــي 

تشهد ديموقراطية وليدة.
الــصــادر عن  الختامي  البيان  وفــي 
قمة االتحاد االوروبي في بروكسيل، 
الـــذي شهدته  الــزعــمــاء الهجوم  نــدد 
تـــــونـــــس وعـــــــبـــــــروا عــــــن تـــعـــاطـــفـــهـــم 
مـــــع ضـــــحـــــايـــــاه. وقــــــــــال: "ســيــكــثــف 
االتـــحـــاد االوروبــــــي والـــــدول االعــضــاء 
تــونــس للتصدي لهذا  مــع  الــتــعــاون 
لتعزيز  المشترك  االرهــابــي  التهديد 
الــديــمــوقــراطــيــة الــواعــدة فــي تونس 
ومــــســــاعــــدة تـــطـــورهـــا االقـــتـــصـــادي 

واالجتماعي".

)و ص ف(

ت��ع��ه��دت الــيــونــان تــقــديــم "قائمة 
كاملة من االصاحات" في غضون 
أيــام الــى شركائها االوروبــيــيــن من 
اجـــل الــحــصــول عــلــى االمـــــوال الــتــي 
هي في أمس الحاجة اليها لتفادي 

االفاس.
وأعــلــنــت الــمــؤســســات االوروبــيــة 
الــجــمــعــة ان أثينا  الــخــمــيــس -  لــيــل 
باصاحات  كاملة  "قائمة  ستقدم 
بعدما  المقبلة"،  االيــام  محددة في 
كانت تحدثت حتى ذلك الحين عن 
النقطة  هــذه  فــي  "تــقــدم طفيف" 
ــــتــــي تـــشـــكـــل شـــرطـــًا  الــــشــــائــــكــــة ال
لــحــصــول الـــيـــونـــان عــلــى مــســاعــدة 

حيوية بالنسبة الى اقتصادها.
وجاء في بيان صادر عن مجلس 
اوروبـــــــــــا والــــمــــفــــوضــــيــــة االوروبــــــيــــــة 
ومجموعة االورو ان اليونان "ستتولى 
االشـــــراف عــلــى االصــــاحــــات"، وانــه 
اتخذت  التي  التعهدات  تأكيد  تم 
خال اجتماع مجموعة االورو في 20 

شباط.

اليوناني  الـــــوزراء  رئــيــس  وصــــّرح 
الــكــســيــس تــســيــبــراس الــــذي كــان 
طـــلـــب عـــقـــد قـــمـــة مـــصـــغـــرة لــعــرض 
الـــــقـــــرار "اعــــــاد  قـــضـــيـــتـــه، ان هــــــذا 
الــــى الــســكــة" عــمــلــيــة انـــقـــاذ بـــاده 
ومـــواصـــلـــة االصـــــاحـــــات الــمــطــبــقــة 
فيها. وأضاف: "من الواضح انه لن 
يترتب على اليونان ان تتخذ تدابير 
مسببة لانكماش". وكان يتحدث 
فــي ختام اللقاء الــذي كــان يهدف 
الــى حلحلة الــمــفــاوضــات فــي شأن 
والــذي ضّم  لليونان  المالي  االنقاذ 
المستشارة االلمانية أنغيا ميركل 
والرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند 
ورؤســـــــــاء مـــجـــلـــس اوروبـــــــــا دونــــالــــد 
جان  االوروبية  والمفوضية  توسك 
- كــلــود يــونــكــر والــبــنــك الــمــركــزي 
مــاريــو دراغــــي ومجموعة  االوروبــــــي 

االورو يورون ديسلبلوم.
وبـــــعـــــد مــــــحــــــادثــــــات اســــتــــمــــرت 
ثـــاث ســاعــات ، اكـــد الــمــســؤولــون 
االوروبيون وتسيبراس بنود اتفاق 
20 شباط الذي نص على مواصلة 
الـــيـــونـــان تــطــبــيــق االصــــاحــــات في 

مقابل متابعة خطة المساعدة لها.
وقال هوالند: "أردنا اعادة تاكيد 
هـــــذا االتــــفــــاق بــــل طـــلـــب اإلســــــراع 
فيه، اي ان تكون هناك اصاحات 
تــعــرضــهــا الــحــكــومــة الــيــونــانــيــة في 

اسرع وقت ممكن".
أمـــا مــيــركــل، فــقــالــت: "لـــم نذكر 
أرقــامــًا أو الــتــزامــات مــحــددة"، مقرة 
ـــذي تواجهه  بـــان الــوضــع الــمــالــي ال
ــــيــــونــــان "لــــيــــس ســـــهـــــًا" ولـــكـــن  ال
الــتــزام  بعد  اال  المبالغ  تــصــرف  "لــن 

التعهدات".
وأعـــلـــن جـــان - كــلــود يــونــكــر ان 
الــمــفــوضــيــة االوروبـــيـــة ستضع في 
تصرف اليونان "ملياري اورو لسنة 
2015" جــــاءت مــن امــــوال اوروبــيــة 

غير مستخدمة.
وقــــــال خـــــال قـــمـــة اوروبـــــيـــــة فــي 
بــروكــســيــل إن هــــذه االمـــــــوال "لــن 
تــأتــي لــمــلء خــزائــن الــدولــة" ولكن 
يمكن استخدامها "لتعزيز الجهود 
من أجل النمو والتاحم المجتمعي" 
بطالة  "مواجهة مشكلة  وخصوصًا 

الشباب الضخمة".

أحيت تونس أمس عيد استقاللها بعد 
يومين من الهجوم الدموي الذي استهدف 
سياحًا في متحف باردو الوطني بالعاصمة، 

وأكدت السلطات ان منفذيه اللذين 
ينتميان الى تنظيم "الدولة االسالمية" 

تدربا في ليبيا المجاورة.

من اليمين الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند والمستشارة االلمانية أنغيال ميركل ورئيس مجموعة االورو يورون ديسلبلوم 
ورئيس المفوضية االوروبية جان – كلود يونكر ورئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس ورئيس المجلس االوروبي دونالد 
توسك واالمين العام للمجلس االورو أوي كورسيبيوس ورئيس البنك المركزي االوروبي ماريو دراغي، خالل اجتماع عن 
)رويترز( اليونان في بروكسيل مساء الخميس 

)أ ف ب( الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي – الى اليمين – ووزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف في تونس أمس.  

معاودة الحوار الليبي يف املغرب
أوروبا تعّد استراتيجية تشمل خطة أمنية

45 ألف مصري فّروا من ليبيا 

اليونان تتعّهد لألوروبيين اإلسراع يف اإلصالحات
واملفوضية تضع ملياري أورو يف تصّرفها

تونس ُتحيي الذكرى الـ59 الستقاللها وتتعّهد محاربة اإلرهاب 
منّفذا الهجوم على املتحف الوطني َسَلفّيان تدّربا يف ليبيا

)و ص ف، رويترز(    

ي��ع��ت��زم زعـــمـــاء االتـــحـــاد األوروبـــــي  
تقوم  التي  الوساطة  جهود  دعــم 
الحوار  وإنجاح  المتحدة  األمــم  بها 
الــلــيــبــي، لــتــألــيــف حــكــومــة وحـــدة 
وطنية في ليبيا، يتوقع أن يكون 
من مهماتها بسط األمن في الباد 

التي مزقتها الحرب.
لاتحاد  العليا  الممثلة  وقالت   
االوروبــــــــــــي لــــلــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة 
والــســيــاســة االمـــنـــيـــة  فــيــديــريــكــا 
مقتضب  في تصريح   موغيريني 
تعمل  إدارتــهــا  إن  بروكسيل  فــي 
جديدة  استراتيجية  وضــع  عــلــى  
لــدعــم حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة 

تتضمن أيضا خطة أمنية.
 وتـــعـــد لــيــبــيــا نــقــطــة الــرحــيــل 
الرئيسية للمهاجرين من أفريقيا 
الحرب بحثا عن  أو  الفقر  هربا من 
حــيــاة أفــضــل فــي أوروبــــا. وأثـــارت 
المعارك مخاوف عميقة من إمكان 

عبور المتطرفين إلى هناك.
وأعـــــرب زعـــمـــاء االتـــحـــاد الــذيــن 

اجــــتــــمــــعــــوا فـــــي بــــروكــــســــيــــل عــن 
دعــمــهــم لــلــمــحــادثــات الــتــي تجري 
بين  أممية  رعاية  المغرب في  في 
الــحــكــومــتــيــن الــمــتــنــاحــرتــيــن فــي 
لــيــبــيــا، وكــلــفــوا مــوغــيــريــنــي وضــع 
الحكومة  الخيارات لدعم  عدد من 

الجديدة.
 وفــــــــي مـــنـــتـــجـــع الــــصــــخــــيــــرات 
بالمغرب،  عاود االخوان الممثان 
دوليا  به  المعترف  طبرق  لبرلمان 
ــــمــــان طــــرابــــلــــس الــمــنــتــهــيــة  ــــرل وب
واليته، جولة ثالثة من المشاورات 
الـــســـيـــاســـيـــة  لـــتـــألـــيـــف حــكــومــة 
بليبيا من  وحــدة وطنية والــخــروج 

أزمتها .   
وصـــــرح الـــمـــبـــعـــوث األمـــمـــي مــن 
بــرنــارديــنــو  الــدعــم فــي ليبيا  أجـــل 
الوفود  "كــل  للصحافيين:  ليون  
مــــوجــــودة هــنــا ونـــأمـــل أن تــكــون 
هــذه الــجــولــة حــاســمــة". وامـــل في 
األطــراف  بين  اتفاق  الــى  التوصل 
الــحــوار غــدًا، وهو  المشاركين فــي 
اليوم االخير المحدد الختتام هذه 
الــجــولــة فـــي مــنــطــقــة الــصــخــيــرات 

العاصمة  مــن  الــقــريــبــة  السياحية 
الــــــربــــــاط. وقـــــــال ان هــــــذه األيــــــام 
الــثــاثــة تــهــدف فــي األســـاس الى 
"االتــــــفــــــاق عـــلـــى حـــكـــومـــة وحــــدة 
وطنية والترتيبات األمنية اضافة 
الــى االتــفــاق على اجـــراءات تعزيز 
الوثائق  تكون  ان  نتمنى  الثقة. 
الــمــرتــبــطــة بــهــذه الــنــقــاط جــاهــزة 

قدر اإلمكان  األحد العانها".   
ــبــعــثــة الــخــمــيــس   وأصــــــــدرت ال
بأن  "ثقتها  عــن  فيه  أعــربــت  بيانا 
حضروا  قد  الليبيين  المشاركين 
إلــــى الـــحـــوار وهــــم عــلــى اســتــعــداد 
بـــروح من  الــقــضــايــا  هـــذه  لمعالجة 
والتصميم  والــمــصــالــحــة  االنــفــتــاح 
اتفاق سياسي  إلى  التوصل  على 

إلحال السام في ليبيا".
 ويــشــارك فــي الــمــشــاورات وفد 
به  المعترف  طــبــرق  بــرلــمــان  يمثل 
دولــــيــــا، ووفـــــد الــمــؤتــمــر الــوطــنــي 
الــلــيــبــي الــــعــــام الــمــمــثــل لــبــرلــمــان 
والذي  واليته  المنتهية  طرابلس 
تـــدعـــمـــه مــــن مــيــلــيــشــيــات "فــجــر 

ليبيا" المسلحة.    

)و ص ف(

ف��ّر اكــثــر مــن 45 الــف مــصــري من 
الــنــزاع فــي ليبيا بــرا وجـــوا وعـــادوا 
الـــــى بـــلـــدهـــم مـــنـــذ اعـــــان تــنــظــيــم 
"الــــدولــــة االســـامـــيـــة" الــمــتــطــرف 
 اعــــدام 21 رهــيــنــة فــي 15 شــبــاط

الماضي.
الى  وكانت مصر دعت رعاياها 
التنظيم   اعــان  بعد  ليبيا  مــغــادرة 
اعدام 21 رهينة غالبيتها العظمى 
مـــن االقــــبــــاط. وشــــن ســــاح الــجــو 
المصري بعد ذلك بساعات غارات 
على مواقع جهادية في ليبيا ودعا 

الى تدخل عسكري دولي.
وزارة  بــــاســــم  الـــنـــاطـــق  وصـــــــرح 
بان  رحمة  المدني محمد  الطيران 
لـــلـــطـــيـــران" نقلت  شـــركـــة "مـــصـــر 
حتى صباح الجمعة 11500 مصري 
مــن مــطــار جــربــة الــتــونــســي )قــرب 
منذ  الليبية(   - التونسية  الحدود 
منتصف شهر شباط الماضي عبر 

48 رحلة جوية.
الــى ان "مصر للطيران"    واشــار 
مــــســــتــــمــــرة فـــــــي نـــــقـــــل الـــــرعـــــايـــــا 
مــغــادرة  فــي  الــراغــبــيــن  المصريين 

ليبيا.
 وقــبــل اربــعــة ايـــام، اعــلــن مدير 

الحدود  على  البري  السلوم  منفذ 
بــيــن مــصــر ولــيــبــيــا الــــلــــواء مــحــمــد 
ألفا و385 مصريا  ان 33  متولي 
المنفذ خال  عبر  ليبيا  عــادوا من 
انباء  وكالة  عنه  نقلت  شهر، كما 
الشرق االوسط "أ ش أ" المصرية.

وخـــــــــــــــــال االيــــــــــــــــــــام االربـــــــــعـــــــــة 
مــصــريــا   483 وصــــــل  االخــــــيــــــرة، 
ــــوم اســــتــــنــــادًا  ــــســــل عــــبــــر مـــنـــفـــذ ال
الـــــى االرقـــــــــام الـــرســـمـــيـــة الـــــــواردة 
فـــــي االعــــــــام الــــرســــمــــي، لــيــصــيــر 
مــجــمــوع  الــمــصــريــيــن الــذيــن فــروا 
لــيــبــيــا 45368 فــــي  الــــنــــزاع   مــــن 

شخصا.

توسك وموغيريني يزوران 
تونس في 31 آذار

األسد والنظام
عندما استهول أصدقاء أميركا كام وزير خارجيتها جون 
كيري في مقابلته مع شبكة "سي بي اس" االميركية على 

هامش المؤتمر االقتصادي في مصر، عن "االضطرار في 
نهاية المطاف" الى التفاوض مع الرئيس السوري بشار االسد 
على االنتقال السياسي في سوريا، اضطرت االدارة االميركية 
الى اصدار سيل من التصريحات التي توضح لهؤالء االصدقاء 
والحلفاء، وال سيما منهم فرنسا وبريطانيا وتركيا، ان تصريح 

كيري ال يعني ان ادارة الرئيس باراك أوباما لم تغّير موقفها 
القائم على ان االسد فقد شرعيته كحاكم وان ما قصده 

وزير الخارجية كان التفاوض مع النظام في سوريا وليس مع 
االسد.   

وهنا ينقسم خصوم سوريا حيال هذه النقطة أيضًا. بينهم 
من يجادل بأنه يجب التخلص من النظام واالسد معًا مثل 
تركيا وقطر تدعمهم فرنسا وبريطانيا، وبينهم من يفرق 

بين النظام واالسد، وهناك فئة حتى في المعارضة السورية 
الخارجية تقول بذلك بوحي أميركي ودعم من المانيا وايطاليا 

ودول اوروبية أخرى. وبخاف قطر وتركيا، فان السعودية 
تؤيد نظرية التفريق بين النظام واالسد، في حين ان 

الموقف المصري بعد وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي 
الى الحكم من هذه المسألة غامض وهي تتجنب الخوض في 
هذه المسألة وتركز على ضرورة منع تقسيم سوريا ومحاربة  

الجماعات االرهابية فيها.   
وأصًا تبدو فكرة التفريق بين النظام واالسد عملية 

مصطنعة، وفيها الكثير من االلغاز. وال يرمي القائلون بها إاّل 
الى اخفاء موقفهم التراجعي من عملية اسقاط النظام السوري 

ككل خال أربعة أعوام ونيف من الحرب المدمرة. وألن هؤالء 
يستهولون القول ان الحل في سوريا يمّر عبر االسد على ما 
قال المبعوث الخاص لامم المتحدة ستيفان دو ميستورا، 

فانهم يلجأون الى التخفيف قواًل مما يعتقدون فعًا. ويجد 
أصحاب نظرية التفريق بين النظام واالسد، مخرجًا لتراجعهم 

عن مواقف سابقة كانوا يتمسكون بها تقوم على اسقاط 
النظام السوري برمته. وعندما ظهرت استحالة تحقيق ذلك 

بظهور الجهاديين، الذين كانت غاية ارسالهم الى سوريا 
وتمويلهم من تركيا والخليج وغض النظر عنهم أوروبيًا 

وأميركيًا، التعجيل في اسقاط النظام، بدأ يبرز الحديث عن 
"الحل السياسي" في سوريا، ولكن لحفظ ماء الوجه، يضيف 
اليه البعض عبارة من دون االسد.  في حين أن البعض اآلخر 

األكثر واقعية والراغب فعا في وضع حد لنزف الدم، بدأ 
 سياسي من دون األسد.   

ّ
يقول باستحالة التوصل الى حل

ولكن الى ان تصل المعارضة السورية في الخارج ومعها 
داعموها االقليميون والدوليون الى هذا االقتناع، تستمر 

الحرب في سوريا على البقية الباقية.

samih.saab@annahar.com.lb

فكرة
سميح صعب

مستقبل العالقات اإلسرائيلية - 
األميركية بعد فوز نتنياهو

"الواشنطن بوست": 
عرقلة سياسة أوباما
كتب ستيفن موفسون: "قبل 18 شهرًا اخبر الرئيس )باراك( 

أوباما االمين العام لألمم المتحدة )بان كي - مون( أنه يعمل 
لتحقيق انعطاف في موضوعين: البرنامج النووي اإليراني، والسام 

الفلسطيني - اإلسرائيلي. لكن فوز بنيامين نتنياهو في االنتخابات 
ومعارضته للسياسة األميركية حيال هذين الموضوعين سيجعل 
السنتين المقبلتين حافلتين بالمصاعب الديبلوماسية... تشير 

نتائج االنتخابات اإلسرائيلية الى ان العدد االكبر من اإلسرائيليين 
يؤيد موقف نتنياهو المتشدد من المفاوضات التي تجري مع إيران 
وكذلك رفضه قيام دولة فلسطينية مستقلة... في ضوء ذلك الى 

اين ستتجه العاقات اإلسرائيلية - األميركية؟ على المدى القصير 
ال يبدو ان التوتر بين الدولتين سيهدأ. فقد ترافقت التعليقات 
االولى لإلدارة على نتائج االنتخابات بالتحذير من مغبة الخطاب 

اليميني التحريضي الذي استخدمه نتنياهو ضد الناخبين العرب 
في إسرائيل. لكن ثمة توقعات ان يحاول الجانبان تهدئة التوتر 

وفتح صفحة جديدة للعاقات. وسيكون االختبار االول عند 
االنتهاء من وضع االطار لاتفاق النهائي مع إيران... ولدى طرح 

معاودة المفاوضات مع الفلسطينيين".

"يديعوت أحرونوت": 
ترميم العالقات

"حاول رئيس الوزراء نتنياهو تحويل اهتمامه عن تأليف الحكومة 
الجديدة الى محاولة ترميم العاقات المتوترة مع الواليات المتحدة. 

ففي مقابلة مع شبكة "أن بي سي" نفى ان يكون تخلى عن 
التزامه حل الدولتين، وشدد على انه ليس عنصريًا... تأتي 

محاوالت نتنياهو هذه السترضاء البيت األبيض وتشديده على 
التحالف المتين الذي يربط إسرائيل بالواليات المتحدة عقب 

التهديدات التي اطلقتها اإلدارة بعد فوز نتنياهو بأنها بصدد اعداد 
استراتيجية أميركية بديلة في المنطقة، وان هذه اإلدارة تميل 
الى عدم االعتراض على االعتراف بدولة فلسطينية ضمن حدود 

."1967

"النيويورك تايمس": 
رابحون وخاسرون

كتب توماس فريدمان: "من الواضح اليوم ان بنيامين نتنياهو 
سيدخل التاريخ ليس لكونه رئيس الوزراء الذي أمضى اطول مدة 

في هذا المنصب، بل ألنه األكثر تأثيرًا. فقد فاز في االنتخابات 
بسبب اعانه رفض حل الدولتين والدولة الواحدة... ان الرابح 
االكبر من فوز نتنياهو هو إيران... أما الخاسر األكبر الى جانب 

اإلسرائيليين الذين لم يصوتوا له، فهو األميركيون اليهود وغير 
اليهود الذين يؤيدون حل الدولتين".

في الصحافة العالمّية
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82 ســـنـة

في تصاعد خطير لوتيرة العنف في اليمن، 
قتل 142 مدنيا وأصيب 351 آخرون في 

هجمات استهدفت مسجدين بصنعاء 
يؤمهما حوثيون ونفذها أربعة انتحاريين. 

وتبنى تنظيم "الدولة االسالمية" )داعش( 
هذه الهجمات التي تعتبر االقسى من 

نوعها على الحوثيين منذ اقتحامهم 
العاصمة في ايلول من العام الماضي.       

142 قتيالً يف هجمات انتحارية على مساجد للحوثيين بصنعاء
املهاجمون تنّكروا يف شكل معوقين و"داعش" أعلن املسؤولية

صنعاء - أبو بكر عبدالله

فريق  ضمن  جنائيون  خبراء  أبلغ 
أرب���ع���ة  ان  "ال�����ن�����ه�����ار"  ال���ت���ح���ق���ي���ق 
صنعاء  هجمات  نفذوا  انتحاريين 
بعدما تنكروا في شكل معوقين، 
األول  االنتحاري  أن  إل��ى  مشيرين 
ف���ج���ر ن���ف���س���ه داخ��������ل ج����ام����ع ب���در 
ف���ي ح���ي ال��ص��اف��ي��ة ب��ع��دم��ا تسلل 
ال��ص��ف��وف األول����ى، فيما فجر  إل���ى 
ان���ت���ح���اري آخ����ر ح���زام���ا ن��اس��ف��ا في 
ب��اح��ة ال��م��س��ج��د م��وق��ع��ي��ن ع��ش��رات 
القتلى والجرحى بينهم امام جامع 
المح زي��د  المرتضى  الدكتور  ب��در 

طوري.                           
تعد  التي  الجراف  منطقة  وف��ي 
الحوثيين  ت��ج��م��ع  م��راك��ز  اه���م  م��ن 
بصنعاء، فجر انتحاري ثالث حزاما 
الحشوش  جامع  ب��واب��ة  ف��ي  ناسفا 
ب��ع��دم��ا اوق��ف��ت��ه ال��ح��راس��ة االم��ن��ي��ة 
خالل خطبة الجمعة، وتاله تفجير 
ثان نفذه انتحاري رابع تمكن من 
ال��ت��س��ل��ل إل����ى داخ����ل ال��ج��ام��ع بعد 
دق���ائ���ق م���ن ال��ه��ج��وم األول وف��ج��ر 
الصالة  أداء  عقب  الناسف  الحزام 
ع���ش���رات  إل�����ى س���ق���وط  م���م���ا أدى 
القتلى والجرحى.                                          
ورج���������ح أط������ب������اء ارت������ف������اع ع����دد 
ال��ض��ح��اي��ا ن���ظ���را ال����ى وج�����ود أك��ث��ر 
م���دن���ي م��ص��اب��ي��ن ج����راء  م����ن 200 
وزارة  ف��ي��م��ا وج���ه���ت   ، ال��ه��ج��م��ات 

الى المواطنين  الصحة العامة نداء
ل�����ل�����ت�����وج�����ه إل����������ى م���س���ت���ش���ف���ي���ات 
ال���ع���س���ك���ري وال����م����ؤي����د وال���ش���رط���ة 
بالدم  للتبرع  بالعاصمة  والكويت 
ن��ت��ي��ج��ة ارت���ف���اع ع���دد ال��م��ص��اب��ي��ن. 
الحوثيين  ق��ادة في جماعة  وأك��د 
ال���ج���م���اع���ة ط��ه  ال����ق����ي����ادي ف����ي  إن 
اللجنة  ف��ي  ال��م��ت��وك��ل، وه��و عضو 
الثورية العليا التي تتولى مهمات 
رئ���ي���س ال���ج���م���ه���وري���ة االن���ت���ق���ال���ي 
ب��ن��اء ع��ل��ى "االع������الن ال��دس��ت��وري" 
ل���ل���ح���وث���ي���ي���ن، أص�����ي�����ب ف�����ي ه����ذا 
في  القيادي  أصيب  كما  الهجوم 

الجماعة خالد المداني.
 

احباط هجوم في صعدة
 وف���ي م��ح��اف��ظ��ة ص��ع��دة أح��ب��ط 
التابعة  الشعبية  ال��ل��ج��ان  مسلحو 
ان��ت��ح��اري  ك���ان  ه��ج��وم��ا  للحوثيين 
ي���ع���ت���زم ت��ن��ف��ي��ذه ب���واس���ط���ة ح���زام 
ن��اس��ف أخ��ف��اه ف��ي اح���دى قدميه 
عليه  وعثر  الجبس  بمادة  وغطاه 
الهادي.    اإلم��ام  جامع  دخوله  بعد 
ال��ل��ج��ان الشعبية  وق���ال ق���ادة ف��ي 
في  اش��ت��ب��ه��وا  ال��ل��ج��ان  مقاتلي  إن 
إدارة  إل����ى  االن���ت���ح���اري واق����ت����ادوه 
الجنائية للتحقيق معه،  المباحث 
غير أنه فجر العبوة الناسفة هناك 

مما أدى إلى مقتل جندي.
ت��ن��ظ��ي��م "داع�����ش"  أع���ل���ن  وإذ   
م��س��ؤول��ي��ت��ه ع���ن ت��دب��ي��ر ه��ج��م��ات 

)رويترز( رجل يحمل جثة طفل قتل في هجوم انتحاري على مسجد في صنعاء أمس.  

ص��ن��ع��اء، ص����رح ال��ن��اط��ق ال��رس��م��ي 
باسم جماعة الحوثيين محمد عبد 
اإلجرامية  "العناصر  بأن   " السالم 
ل��م��ا يسمى ال��ق��اع��دة ت��ح��رك��ت في 

ظل نشاط ودعم األجهزة االمنية 
أميركيا،  ال��م��دع��وم��ة  وال��ع��س��ك��ري��ة 
وف��������ي ح����ي����ن ت�����ح�����رك )ال����رئ����ي����س 
ال��ي��م��ن��ي( ع��ب��د رب���ه م��ن��ص��ور ه��ادي 
ف���ي ع����دن ب��ع��د ح��ش��د ط���وي���ل من 

جزء  الستهداف  الجهات  مختلف 
من المؤسسة العسكرية واالمنية 
وف�������ي ال����م����س����اء ي����ق����وم ب��ت��ه��ري��ب 
ع��ن��اص��ر ال��ق��اع��دة م��ن ال��س��ج��ن في 
ت��ص��رف واض���ح وج��ل��ي يكشف أن 
ل��الج��ه��زة  أدوات  ال��ع��ن��اص��ر  ه����ذه 
المخابراتية االميركية والمحلية".                                                     
وت���زام���ن���ت ال��ت��ف��ج��ي��رات م���ع ب��دء 
التابعة  اعالن اللجنة الثورية العليا 
للحوثيين الحداد وتنكيس األعالم 
المحافظات  وب��ع��ض  العاصمة  ف��ي 
ث����الث����ة أي��������ام ت���ع���ب���ي���را ع�����ن ال���ح���زن 
الصحافي  اغتيال  بعملية  وتنديدا 
وال���س���ي���اس���ي ال���م���ق���رب م���ن ج��م��اع��ة 

الحوثيين عبد الكريم الخيواني.
  

  هادي
 وف����ي م��ح��اف��ظ��ة ع����دن، ت��ح��دى 

ه��������ادي ال�����م�����خ�����اوف االم����ن����ي����ة م��ن 
استهدافه وخرج إلى العلن مؤديا 
المواطنين في  الجمعة بين  صالة 
خورمكسر  بمديرية  الخير  جماع 
ب���م���ح���اف���ظ���ة ع�������دن ال�����ت�����ي ك���ان���ت 
ال���خ���م���ي���س م���س���رح���ا ل���م���واج���ه���ات 
عنيفة بين قوات الجيش واللجان 
الشعبية الموالية للرئيس وقوات 
االم�����ن ال���خ���اص ال��م��ت��ه��م��ة ب���ال���والء 

للنظام السابق والحوثيين.
األرضية  المضادات  وتصدت   
الرئاسية  الحماية  لقوات  التابعة 
ف��ي ع��دن لمقاتلة م��ن س��الح الجو 
اليمني حلقت فوق محافظة عدن 

من غير أن تشن غارات جديدة.
 وفرضت قوات الجيش واللجان 
الشعبية الجنوبية الموالية لهادي 
س��ي��ط��رة ك��ام��ل��ة ع��ل��ى م��ع��س��ك��رات 

ب��ال��والء  المتهمة  الخاصة  ال��ق��وات 
ل��ل��رئ��ي��س ال���س���اب���ق ع��ل��ي ع��ب��دال��ل��ه 
أكثر قواتها  صالح بعد استسالم 
س���ل���م���ي���ًا، ف���ي���م���ا ش�����ن م��س��ل��ح��ون 
يعتقد أن��ه��م م��ن ج��م��اع��ة "أن��ص��ار 
لتنظيم  اليمنية  الذراع  الشريعة" 
"ال���ق���اع���دة" ه��ج��م��ات اس��ت��ه��دف��ت 
م���ب���ن���ى ال���م���ح���اف���ظ���ة وع����������ددًا م��ن 
مقر  فيها  بما  الحكومية  المرافق 
الح بمدينة  النجدة  ق��وات شرطة 
وطة.                                        

ق�����وات  إن  م�����س�����ؤول�����ون  وق��������ال 
العسكرية  ال��م��ن��ش��آت  ح���رس  م��ن 
ت������ص������دت ل�����ه�����ج�����م�����ات م���س���ل���ح���ي 
"ال�����ق�����اع�����دة" واش���ت���ب���ك���ت م��ع��ه��م 
س��اع��ات وس���ط أن��ب��اء ع��ن تعرض 
ع������دد م�����ن ال����م����راف����ق ال���ح���ك���وم���ي���ة 

لعمليات سلب ونهب.

مـوجــز
السيستاني يدعو الى توحيد الجهود

والقتال ُسّنة وشيعة تحت "العلم العراقي"
املفاوضات النووية بين إيران والغرب

إلى جولة جديدة بعد خيبة لوزان

العثور على 70 جثة على األقل قرب بلدة نيجيرية

)و ص ف، رويترز، أ ش أ(

بينما ال تزال العمليات العسكرية 
منذ  متوقفة  تكريت  جبهة  على 
أسبوع، دعا آية الله العظمى علي 
الحكومية  ال���ق���وات  ال��س��ي��س��ت��ان��ي 
والفصائل المتحالفة معها لمزيد 
من الحرفية والتخطيط في قتال 
ت��ن��ظ��ي��م "ال������دول������ة اإلس����الم����ي����ة"، 
"داعش" سابقًا، وتوحيد الجهود 

تحت "العلم العراقي".
وقال الناطق باسم السيستاني 
ال��ش��ي��خ ع��ب��د ال��م��ه��دي ال��ك��رب��الئ��ي 
وه���و ي��ل��ق��ي خ��ط��ب��ة ال��ج��م��ع��ة نيابة 
ال��ت��ح��ل��ي  ال����زع����م����اء  ع���ن���ه إن ع���ل���ى 
والتخطيط  الحرفية  م��ن  بالمزيد 
ف��ي حملتهم  ال��س��ل��ي��م  ال��ع��س��ك��ري 
ل��ت��ح��ري��ر ال��م��ن��اط��ق ال���ت���ي ال ت���زال 

خ��اض��ع��ة ل����"ال���دول���ة االس���الم���ي���ة". 
ودعا إلى مشاركة أكبر من الُسنة 
في القتال في المناطق الخاضعة 
ل����س����ي����ط����رة ال�����م�����ت�����ش�����ددي�����ن ف���ي 
ال��دي��ن واألن��ب��ار.  محافظتي ص��الح 
ال���ع���ش���ائ���ر  ب����ع����ض  أن  وم�����ع�����ل�����وم 
 ال����س����ن����ي����ة ي������ش������ارك ف������ي ع��م��ل��ي��ة

تكريت.
وخ�����ّص ال��س��ي��س��ت��ان��ي ك���ل م��ن 
ي�����واج�����ه�����ون م���س���ل���ح���ي "ال������دول������ة 
اإلس���الم���ي���ة" ع��ل��ى ال��ت��وح��د تحت 
ال��ع��ل��م ال���ع���راق���ي، ن��اه��ي��ًا ع���ن رف��ع 
راي������ات خ���اص���ة أو ص����ور ال��م��راج��ع 
ال���دي���ن���ي���ة ل���ع���دم إث�������ارة ه���واج���س 
على  اآلخ��ري��ن ومخاوفهم. وش��دد 
العشائري  ال��ت��ن��اح��ر  وق��ف  وج���وب 
ف��ي جنوب ال��ع��راق وال���ذي يذهب 

ضحيته عشرات القتلى والجرحى.
إلى ذلك، شن االئتالف الدولي 
المتحدة  ال���والي���ات  ت��ق��وده  ال���ذي 
ل�"الدولة  غ��ارات جوية على مواقع 
اإلس����الم����ي����ة" ف����ي م����ح����ور م��خ��م��ور 
ب��ش��م��ال غ���رب ال���ع���راق ل���دى وض��ع 
وأك��دت  ترابية.  س��وات��ر  مقاتلين 
مصادر كردية أن الغارات ألحقت 
أضرارًا كبيرة بمعسكرات التنظيم 
ودمرت آليات الحفر. وكذلك شن 
غارات أخرى قرب الحويجة وبيجي 

وحديثة والموصل.
ونشر "الدولة اإلسالمية" مساء 
ال��خ��م��ي��س ش���ري���ط ف��ي��دي��و م��دت��ه 
مقاتلون  فيه  يظهر  دقائق  ست 
وه���م ي��ذب��ح��ون ث��الث��ة م��ن مقاتلي 
ال��ب��ش��م��رك��ة األك�������راد وي���ت���وع���دون 
بقتل "عشرات" األسرى اآلخرين.

وت��������زام��������ن ب�������ث ال�����ش�����ري�����ط م���ع 
االح��ت��ف��االت ب��ع��ي��د ال���ن���وروز، وب��دا 
األس����رى ال��ب��ش��م��رك��ة ي���رت���دون زي��ًا 
ب���رت���ق���ال���ي���ًا ث����م ُي����ذب����ح����ون ب���أي���دي 
ك��ان��وا  ملثمين  م��ت��ش��ددي��ن  ث��الث��ة 
الكردية. وقال أحدهم  يتحدثون 
اس���ت���ن���ادا ال����ى ال��ت��رج��م��ة ال��ع��رب��ي��ة: 
"إل����ى ال��ش��ع��ب ال���ك���ردي ال��م��س��ل��م، 
اعلموا أن حربنا ليست معكم، بل 
هي مع الذين ارتضوا أن يتحالفوا 
م�����ع ال���ص���ل���ي���ب���ي���ي���ن وال���ص���ف���وي���ي���ن 
لحرب           المسلمين"، في إشارة إلى 
االئ��ت��الف ال��غ��رب��ي وإي����ران. وتقدم 

طهران المساعدة للبشمركة.
ووجه مسلح آخر في التسجيل 
ح�����دي�����ث�����ه إل���������ى رئ������ي������س إق����ل����ي����م 
برزاني،  العراق مسعود  كردستان 
ق���ائ���ال: "ل���ق���د س��ب��ق وح���ذرن���اك���م، 
وق����ل����ن����ا ل����ك����م، ف�����ي ك�����ل ص�������اروخ 
ت���ط���ل���ق���ون���ه ع���ل���ى رع�����اي�����ا ال����دول����ة 
بأيديكم  ستقتلون  االس��الم��ي��ة، 

أحد أسراكم".
وف���ي ال��م��ق��اب��ل، ق��ت��ل��ت ال��ق��وات 
 20 من  أكثر  المشتركة  العراقية 
م��س��ل��ح��ًا م���ن "ال���دول���ة اإلس��الم��ي��ة" 
خ������الل اش���ت���ب���اك���ات ف����ي م��ن��ط��ق��ة 
ال��ف��ت��ح��ة ب��ش��م��ال ش����رق م��ح��اف��ظ��ة 

صالح الدين.
الفرار  م��ن  شخصًا   34 وتمكن 
من مسلحي التنظيم وبلغوا قوات 
سيرًا  سنجار  جبل  في  البشمركة 
أوالد  بينهم  وك��ان  األق����دام،  على 
ون���س���اء. وم��ع��ل��وم أن ال��ت��ن��ظ��ي��م ال 
ي��زال يحتجز أكثر من ثالثة آالف 

من االيزيديين. 
في غضون ذلك، تسلم رئيس 
ال���ع���راق���ي سليم  ال����ن����واب  م��ج��ل��س 
للجنة  النهائي  التقرير  ال��ج��ب��وري 
ال��م��ك��ل��ف��ة ال��ت��ح��ق��ي��ق ف����ي م���ج���زرة 
بروانة في محافظة ديالى بشمال 
العراق. وكان دعا إلى فتح تحقيق 
عاجل في تلك األعمال "الخاضعة 
تريد  ال  تخريبية  أع��م��ال  ل��ج��داول 

الخير للعراق".

لوزان )سويسرا( - 
موسى عاصي

للمفاوضات  ل����وزان  ج��ول��ة  اختتمت 
ف��ي ش��أن البرنامج ال��ن��ووي االي��ران��ي 
ب��خ��ي��ب��ة أم�����ل ب���ع���د ال���ت���ف���اؤل ال��ك��ب��ي��ر 
ال�����ذي راف�����ق ان��ط��الق��ت��ه��ا ق��ب��ل ستة 
أيام وااليجابيات التي انسحبت على 
ايامها األولى استنادا الى التقدم في 
ال��ن��وروز  التقني. وج���اء عيد  ال��ج��ان��ب 
ووف��اة وال��دة الرئيس االيراني حسن 
روح�����ان�����ي واع��������الن ال����وف����د االي����ران����ي 
اضطراره للعودة الى طهران، لتخرج 
المفاوضين من مأزق التمديد يومين 
وم������ن ن����ق����اش ب������دا ب����ال ج�������دوى ب��ع��د 
وص���ول االم����ور ال���ى ح��ائ��ط م��س��دود، 
المعلومات  ف��ي  كبير  ت��ض��ارب  وبعد 
فرنسا  خ��ارج��ي��ة  وزراء  ان��ض��م��ام  ع���ن 
وب��ري��ط��ان��ي��ا وال��م��ان��ي��ا ال���ى ال���ح���وار مع 
نظيريهم االيراني محمد جواد ظريف 
واالميركي جون كيري، لينتهي االمر 
ال��ث��الث��ة وكيري  ل��ل��وزراء  بلقاء س��ري��ع 
يعقد ص��ب��اح ال��ي��وم ف��ي م��ط��ار لندن 
في طريق عودة الوزير االميركي الى 

واشنطن.
وفي انتظار الجولة الجديدة التي 
حدد موعدها االربعاء المقبل، توقف 
ال��ن��ق��اش ع��ن��د ع��ق��دة رف���ع العقوبات 
عن ايران وآليتها مع استمرار رفض 
ال��م��س��اس بعقوبات  ال��غ��رب��ي��ة  ال����دول 
التأكد  ان��ت��ظ��ار  "ف��ي  المتحدة  االم���م 
من التزام اي��ران بنود االتفاق المزمع 
من حيث عدم تطوير قدراتها النتاج 
س����الح ن������ووي". وي�����رى ال��م��ف��اوض��ون 
ي���ت���ح���ق���ق ف��ي  ال����غ����رب����ي����ون أن ذل������ك 

اتجاهين:
1 - موافقة ايران على وقف كامل 

لالبحاث التي يقوم بها خبراؤها في 
ال��م��ج��ال ال��ن��ووي ط���وال ف��ت��رة تنفيذ 
االت���ف���اق ال��ن��ه��ائ��ي، وه����ذه ال��ف��ت��رة ال 
ت���زال م��وض��ع بحث داخ���ل المجموعة 
ال���دول���ي���ة م���ن ج���ه���ة، وت���ح���دي���دا بين 
تنفيذ  فترة  على  تصر  التي  فرنسا 
أقلها 25 سنة، واالميركيين الذين 
اقترحوا 10 سنين، وبين المجموعة 
ال��دول��ي��ة واي���ران ال��ت��ي تطالب بفترة 

حدها األقصى ثماني سنوات.
2 - ت��ط��ب��ي��ق اي�����ران ال��ب��روت��وك��ول 
االض���اف���ي ل��ل��وك��ال��ة ال��دول��ي��ة للطاقة  
الذرية، بما فيه البند 3٫1 الذي يجيز 
ل��ل��وك��ال��ة ت��ف��ت��ي��ش ك��اف��ة ال��م��ن��ش��آت 

االيرانية.
وف���ي ال��م��ق��اب��ل، ل��ل��ج��ان��ب االي��ران��ي 
وج����ه����ة ن���ظ���ر م��خ��ت��ل��ف��ة ف����ي ه��ات��ي��ن 
ال���م���ج���ال االول  ف���ف���ي  ال��ن��ق��ط��ت��ي��ن، 
ت��رى اي��ران أن وق��ف تطوير البرنامج 
النووي طوال فترة تنفيذ االتفاق ال 
تعني وقف االبحاث بل وقف تطبيق 
االبحاث النتاج معدات متطورة "ألن 
ذلك سيؤدي في نهاية المطاف الى 
ال���ذي "تكمن  ال��ب��رن��ام��ج"  نهاية ه��ذا 
فاعليته في التطور الدائم ومن خالل 

االبحاث المستمرة".
أما في المجال الثاني، فال مشكلة 
لدى طهران مع تطبيق البروتوكول 
االض���اف���ي ل��ل��وك��ال��ة ال���دول���ي���ة )اي����ران 
واف����ق����ت ع���ل���ي���ه ف����ي ت���ش���ري���ن األول 
اآلن(  ح��ت��ى  ي���ب���رم  ل���م  ل��ك��ن��ه   2003
النهائي،  االتفاق  توقيع  بعد  ولكن 
ال��وك��ال��ة  ال��س��م��اح لمفتشي  أن  ذل���ك 
االيرانية  المنشآت  بدخول  الدولية 
بكل حرية وبال قيود يجب أن يدخل 
بموجبها  ترفع  التي  الصفقة  ضمن 
ال���ع���ق���وب���ات. وي���ط���ال���ب االي����ران����ي����ون 

ف��ي ه���ذا االط����ار بتعديل ال��ب��ن��د 3٫1 
وال������ذي  ال��م��ل��ت��ب��س��ة  ال���ص���ي���اغ���ة  ذي 
ال���وك���ال���ة تفتيش  ل��م��ف��ت��ش��ي  ي��ج��ي��ز 
منشآت ايرانية خارج االطار النووي، 
ويتوجس االي��ران��ي��ون من ه��ذا البند 
وي���������رون ف���ي���ه ف���خ���ًا ق�����د ي��س��ت��خ��دم��ه 
ال���م���ف���ت���ش���ون ال����دول����ي����ون ل��ت��ف��ت��ي��ش 

منشآت عسكرية.  

الدور الفرنسي
الفرنسيون  اض��ط��ل��ع  أخ���رى  وم���رة 
بدور الصقور في هذه المفاوضات، 
ال��م��ف��اوض��ات  لسيناريو  ت��ك��رار  وف���ي 
التي انتهت باتفاق جنيف المرحلي 
وزي�����ر  أب�����ط�����ل  ع����ن����دم����ا   2013 ع�������ام 
فابيوس  ل���وران  الفرنسي  الخارجية 
ن��ص��ًا ك���ان االم��ي��رك��ي��ون واالي��ران��ي��ون 
التوقيع  اتفقوا عليه وتم تأخير  قد 
اس��ب��وع��ا اض��اف��ي��ًا، أع����اد ال��ف��رن��س��ي��ون 
ال����ك����رة. وع���ل���م أن ف���اب���ي���وس ات��ص��ل 
المفاوض  الفرنسي  ال��وف��د  برئيس 
"عدم  منه  وطلب  دوريفيير  نيكوال 
تقديم أي تنازل في أي من الملفات 
المطروحة قبل الحصول من الجانب 
االي�����ران�����ي ع���ل���ى ت��ف��اص��ي��ل ب��رن��ام��ج��ه 

لصناعة الرؤوس النووية".
لكن أوساطًا ديبلوماسية اوروبية 
أكدت أن مفعول الموقف الفرنسي 
ال��ذي  ال��ع��ام  التفاوضي  المسار  على 
يجري بين الواليات المتحدة وايران 
ل��م ي��ع��د ك��م��ا ك���ان خ���الل م��ف��اوض��ات 
المرحلي،  ل��الت��ف��اق  السابقة  جنيف 
ون��ج��اح��ه ف��ي وض��ع ح��د للتفاؤل في 
جولة لوزان مرده الى أن المفاوضات 
ب��ي��ن االم��ي��رك��ي��ي��ن واالي���ران���ي���ي���ن لم 
ت��ن��ض��ج ول����م ت��ص��ل ب��ع��د ال����ى مرحلة 

توقيع االتفاق.

)رويترز( 

أفاد شاهد من "رويترز" أن جنودًا من 
على جثث 70  عثروا  وتشاد  النيجر 

شخصًا على األق��ل بعضها مقطوعة 
ال���رأس ملقاة ق��رب جسر خ��ارج بلدة 
دام����اس����اك ال��ن��ي��ج��ي��ري��ة ال���ت���ي ح���ررت 
المتشددة  ح���رام"  "بوكو  جماعة  من 

ال��م��اض��ي. وق����ال إن الجثث  ال��س��ب��ت 
ت��ح��ن��ط��ت ج���زئ���ي���ا ن��ت��ي��ج��ة ال��ط��ق��س 
الصحراوي الجاف، في إش��ارة إلى أن 

عملية القتل حصلت قبل فترة. 

يلوح  الصدر  مقتدى  الشيعي  الدين  لرجل  الموالية  السالم"  "سرايا  من  مقاتل 
بسالح وسيف لدى مغادرته مدينة النجف في موكب متجه إلى تكريت أمس. 
)رويترز(

الديك التونسي املذبوح
مرة جديدة يقطر الياسمين التونسي دمًا، كانت جرائم اإلرهابيين 

فردية عندما اغتيل شكري بلعيد ومحمد البراهمي، ثم عندما سقط 
اربعة من رجال الدرك امام متشددين على الحدود الجزائرية، لكن 

ما جرى في متحف باردو كان مذبحة، لم تقتل ٢١ سائحًا من فرنسا 
وإسبانيا واليابان وكولومبيا وبولونيا وجنسيات اخرى، بل اصابت 

العصب االقتصادي والوضع األمني في البالد.
راشد الغنوشي زعيم "حزب النهضة" يقول إن تونس هي أيقونة 

الثورات العربية، وبعدما بادر هو والمنصف المرزوقي الى تهنئة 
الرئيس الجديد الباجي قائد السبسي بعد فوزه في االنتخابات، بدا 

ان تونس تسلك طريقًا يختلف عما يجري في ليبيا التي تتخبط 
في الفوضى المسلحة والصوملة، وكذلك عما جرى سابقًا في مصر 
عندما حاول "اإلخوان المسلمون" مصادرة الثورة فقمعهم الشعب، 

لكن هناك ثالثة أخطار داهمة تهدد الوضع في تونس وهي: 
أواًل - الوضع المتفاقم في ليبيا التي تقع على حدودها الشرقية 

المترامية التي يستحيل ضبطها، حيث يتم تهريب االسلحة 
والبضائع، وقد دخل اليها اكثر من مليوني الجىء ليبي بينهم 

كثير من العناصر والخاليا المدسوسة التي يمكن ان تتحرك في أي 
لحظة، بأوامر من "داعش" التي اعلنت مسؤوليتها عن الهجوم على 

متحف باردو.
ثانيًا - هناك أكثر من أربعة آالف تونسي يقاتلون مع تنظيم 

"داعش" وتعترف السلطات ان أكثر من ٥٠٠ من هؤالء عادوا الى 
تونس وهم يشكلون تهديدًا داهمًا، على رغم انه تم في االشهر 

الماضية القبض على العشرات من المتطرفين واالرهابيين.
ثالثًا - الوضع على الحدود الغربية مع الجزائر، حيث يقوم الجيش 

التونسي منذ اعوام بمطاردة قاسية في جبال الشعانبي العصّية 
لمجموعات كبيرة من اإلرهابيين من "أنصار الشريعة" وجماعة 

"عقبة بن نافع"، الذين يشكلون تهديدًا كبيرًا .
فت 

ّ
بعد االنتخابات االخيرة أبدت السلطات ثقة مفرطة فخف

ر 
ّ
االجراءات االمنية على رغم ان رئيس الحكومة الحبيب الصيد حذ
دائمًا من تهديدات اإلرهابيين وكانت آخر مرة األثنين الماضي، 

اآلن عاد الجيش الى شوارع المدن التونسية، خصوصًا ان المتحف 
الذي تعرض للهجوم يقع في الدائرة األمنية للبرلمان الذي كان 

يدرس قانون مكافحة األرهاب! 
في كانون االول اعلن المدعو بوبكر الحكيم الفرنسي المتحدر 
من أصل تونسي انه مسؤول عن قتل بلعيد والبراهمي وهدد في 
تسجيل من سوريا الحكومة التونسية "سنعود ونغتال الكثيرين 
منكم"، فلماذا لم تتخذ اإلحتياطات األمنية الكافية، خصوصًا ان 

ال بثياب الجيش الى المتحف، هذا هو السؤال الذي 
ّ
المهاجٓمين تسل

طغى على التحليالت في تونس؟
السبسي حاول رفع المعنويات بالقول إن "هؤالء الخونة 

اإلرهابيين يعيشون آخر رمق لهم مثل الديك المذبوح وسنقضي 
عليهم"، لكن مواجهة األخطار التي تتهدد تونس لن تنتهي غدًا!

rajeh.khoury@annshar.com.lb

في ضوء النهار
راجح الخوري

مقاتالت حلقت لليوم 
الثاني  فوق القصر 
الجمهوري  في عدن

نشر "الدولة اإلسالمية" 
مساء الخميس شريط 

فيديو مدته ست دقائق 
يظهر فيه مقاتلون وهم 
يذبحون ثالثة من مقاتلي 

البشمركة

الهند مدينة إليران بـ 8,8 مليارات دوالر 

)رويترز( 

قالت وزيرة التجارة الهندية نيرماال سيثارامان إن بالدها مدينة 
بنحو 8,8 مليارات دوالر إليران قيمة واردات نفطية.

وتمنع العقوبات االقتصادية المفروضة على طهران بسبب 
برنامجها النووي إيران من الوصول إلى النظام المصرفي العالمي، 

كما أضرت بعائداتها النفطية. وتجري إيران والقوى الغربية 
مفاوضات للتوصل إلى اتفاق إطار قبيل انتهاء مهلة في نهاية 

آذار لتقييد أشد النشاطات النووية اإليرانية حساسية في مقابل 
رفع تدريجي للعقوبات المفروضة على الجمهورية اإلسالمية.

وتتولى شركات التكرير الهندية تسوية 45 في المئة من 
مدفوعات النفط اإليرانية بإيداعها بالروبية حسابات لمصارف 

تجارية إيرانية لدى مصرف "يو.سي.أو" وتحتجز الباقي . 
وتستغل إيران األموال المودعة بالروبية لشراء سلع من الهند.

بوتين يدعو إلى إنشاء اتحاد نقدي جديد

)رويترز(

اقترح الرئيس الروسي فالديمير بوتين إنشاء اتحاد نقدي 
اقليمي مع روسيا البيضاء وقازاقستان وهما من الشركاء 

الرئيسيين في اتحاد الجمهوريات السوفياتية السابقة لمواجهة 
التحديات االقتصادية المتزايدة.

وعرض بوتين اقتراحه في اجتماع مع رئيسي قازاقستان وروسيا 
البيضاء اللذين لم يعلقا فورا لكنهما كانا عادة يبديان فتورًا 
عليه، حيال مثل هذه المقترحات. وقال بوتين للصحافيين 

بعد االجتماع الذي عقد في استانة مع رئيس روسيا البيضاء 
الكسندر لوكاشينكو ورئيس قازاقستان نور سلطان 

نزارباييف: "اتفقنا على مواصلة تنسيق سياساتنا النقدية. 
نحن نعتقد أن الوقت حان للتفكير في إنشاء اتحاد نقدي 

في المستقبل. بالعمل معا يكون من األسهل علينا التصدي 
للتحديات المالية واالقتصادية الخارجية لحماية سوقنا 

المشتركة".

اجتماع للبحث يف محاربة "الدولة اإلسالمية" ماليًا

)رويترز( 

أفادت وزارة الخزانة األميركية أن مسؤولين من الواليات المتحدة 
وإيطاليا والسعودية اجتمعوا في روما هذا األسبوع لتنسيق 

خطط محاربة النشاطات المالية لمقاتلي تنظيم "الدولة 
اإلسالمية". 

وعقد المسؤولون اجتماعًا افتتاحيًا الخميس وامس للمجموعة 
المالية لمواجهة "الدولة اإلسالمية" والتي ستعمل الدول الثالث 

من خاللها على تبادل المعلومات وتطوير اإلجراءات المضادة.
وقالت الوزارة األميركية في بيان إن من المقرر عقد االجتماع 

المقبل للمجموعة في أيار بالسعودية.
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نظيرة جنبالط: جسر بين تاريخين

لندن – سليم نصار
كاتب وصحافي لبناني

 
القنبلة التي رماها رئيس الحكومة 
ف���ي س���اع���ة االن���ت���خ���اب���ات اق��ت��ص��رت 
ع��ل��ى ت��ع��ه��ده ب����أال ي��س��م��ح ب��اق��ام��ة 
ال��ى جانب دول��ة  دول��ة فلسطينية 
ال���ي���ه���ود. وك����ان ب��ه��ذه ال��م��ص��ارح��ة 
الى تحقيق هدفين  النابية يطمح 
ي��ت��ع��ل��ق  داخ����ل����ي  األول،  م��ه��م��ي��ن: 
بضرورة استمالة اليمين المتطرف 
لمبدأ  المعارضة  الدينية  واألح��زاب 
فلسطينية.  دول���ة  م��ش��روع  تنفيذ 
وال��ث��ان��ي، خ��ارج��ي ي��رم��ي ال��ى اح��راج 
ال��رئ��ي��س االم���ي���رك���ي ب�����اراك اوب���ام���ا، 
الداعي الى اقامة دولة فلسطينية 
ت��ع��ي��ش ب���أم���ن وس�����ام ال����ى ج��ان��ب 
ال������دول������ة االس����رائ����ي����ل����ي����ة. واّدع��������ى 
رفضه  ع��ن  االع����ان  أث��ن��اء  نتنياهو 
فلسطينية  دول����ة  الن��ش��اء  ال��ق��اط��ع 
محكومة  ال��دول��ة ستكون  ه��ذه  أن 
ي��ري��دون  اساميين  متطرفين  م��ن 

تدمير الكيان الصهيوني.
ال���ت���ق���دم ال���س���اب���ق ال������ذي أح�����رزه 
ه����رت����س����وغ، ح���س���ب اس���ت���ط���اع���ات 
ال����������رأي، ك������ان م���رت���ب���ط���ًا ب���أس���ل���وب 
م��خ��اط��ب��ة ال��ج��م��اه��ي��ر ال��ن��اق��م��ة على 
ل��ي��ك��ود، اض��اف��ة ال���ى ال��ت��رك��ي��ز على 
ال��ق��ض��اي��ا االج��ت��م��اع��ي��ة ال���ت���ي تهم 
العاطلين  الطبقة الشعبية، وألوف 
عن العمل. ولكنه في الوقت ذاته، 
تجاهل دور السلطة الفلسطينية، 
على  بالحفاظ  المستوطنين  ووع��د 

الضفة  داخ��ل  االستيطانية  الكتل 
الغربية، كونها تمثل جدارًا حيويًا 
ألم�����ن اس����رائ����ي����ل. وش�������دد رئ��ي��س 
ال��م��ع��س��ك��ر ال��ص��ه��ي��ون��ي أي��ض��ًا على 
أهمية بقاء القدس مدينة موحدة 
اليهودي. مقابل  وعاصمة للشعب 
هذه المواقف السلبية المتشددة، 
عدد  بخفض  الفلسطينيين  وع��د 
لتحركاتهم...  المعرقلة  ال��ح��واج��ز 
واستخدام عدد أكبر من العمال... 

واالفراج عن الضرائب المحتَجزة.
اس���ح���ق  ان  ال����م����راق����ب����ون  ي����ق����ول 
ه���رت���س���وغ اع���ت���م���د ع���ل���ى ت���وق���ع���ات 
الصحف التي أعطته هامشًا وسيعًا 
بنيامين  منافسه  على  التفوق  م��ن 
ن���ت���ن���ي���اه���و. ل���ذل���ك خ���ف���ف م����ن ق���وة 
االن����دف����اع ال��ت��ي ظ��ه��رت ف���ي ب��داي��ة 
الحملة االنتخابية، وترك ألصدقائه 
االع���ام���ي���ي���ن ف�����رص ال���ت���ح���دث ع��ن 
ر منه. أي  الماضي المجيد الذي تحدَّ
الماضي الذي يشيد بمواقف والده 
جمهورية  رئيس  هرتسوغ،  حاييم 

اس���رائ���ي���ل ال���س���اب���ق وم��ن��دوب��ه��ا في 
بتعاليم  المتحدة. كما يشيد  األم��م 
أول  هرتسوغ،  هالفي  اسحق  ج��ده 
ح��اخ��ام ل��دول��ة اس��رائ��ي��ل. وم��ع��روف 
ايرلندا  غ���ادرت  هرتسوغ  عائلة  أن 
أي   ،1936 س���ن���ة  ف��ل��س��ط��ي��ن  ال�����ى 
ق��ب��ل اث��ن��ت��ي ع��ش��رة س��ن��ة م��ن اع��ان 
دول����ة اس���رائ���ي���ل. أم���ا ب��ال��ن��س��ب��ة ال��ى 
احياء  نتنياهو، فقد تجاهل عملية 
م���اض���ي���ه، وت���ش���اغ���ل ب����ال����دف����اع ع��ن 
ح���اض���ره ال�����ذي ت��ن��اه��ش��ت��ه األل��س��ن 
السياسيين  ض���ده  ��َب��ْت  أل���َّ بطريقة 
للعب  تبرع  وقد  معًا.  والعسكريين 
ال����اذع  واالن���ت���ق���اد  ال��ت��ج��ري��ح  أدوار 
لهما  سبق  العسكريين  م��ن  اث��ن��ان 
أن خ���دم���ا ف���ي ق���ي���ادة "ال���م���وس���اد" 
هما شابتي شافيت ومائير داغان. 
وركز االثنان حملتهما على صاحب 
الشعر الفضي الذي نسف العاقات 
م���ع ال����والي����ات ال��م��ت��ح��دة م��ن��ذ سنة 
ال��س��ام  2009، وع��ط��ل م��ف��اوض��ات 

مع الفلسطينيين.
وُي����س����َت����َدل م����ن م���راج���ع���ة س��ج��ل 
بدأ  تسلقه  أن  الحكم  في  نتنياهو 
والبحث  ب���اراك،  اي��ه��ود  عقب فشل 
سياسية  بكفاءة  يتمتع  بديل  عن 
م���م���ي���زة. وم������ن ه������ذه ال���ث���غ���رة أط���ل 
اليهودية  الجالية  مرشح  بنيامين، 

في الواليات المتحدة.
ولد بنيامين نتنياهو في مدينة 
تل أبيب يوم 21 تشرين األول سنة 
1949. وهو االبن الثاني بين ثاثة 
ل���ل���م���ؤرخ وال���ب���اح���ث، وال��م��ت��خ��ص��ص 

بن صهيون  اليهودي،  التاريخ  في 
العائلية  ظ��روف��ه  وقضت  نتنياهو. 
ال��والي��ات المتحدة،  ال��ى  ب��االن��ت��ق��ال 
ب����ي����ن 1963  م�����ا  ف���ي���ه���ا  وال����س����ك����ن 
ح��رب  ان���دل���ع���ت  وع���ن���دم���ا  و1967. 
ال���ى  ع������اد   ،1967 ال���س���ت���ة  األي���������ام 
اس����رائ����ي����ل ل���ي���ش���ارك ف����ي ال���ق���ت���ال. 
التحق نتنياهو  وبعد توقف الحرب 
ب��ق��ي��ادة األرك�����ان. وه���و ي��ف��اخ��ر بأنه 
ش�������ارك ف����ي ع��م��ل��ي��ة ان����ق����اذ رك����اب 
ت في 

َ
اخُتِطف التي  طائرة "سافنا" 

منطقة ال��ل��د. وف���ي م��رح��ل��ة الح��ق��ة، 
ت����رك ن��ت��ن��ي��اه��و ال��ج��ي��ش وع�����اد ال��ى 
دراسته  ليكمل  المتحدة  ال��والي��ات 
المعمارية.  بالهندسة  ويتخصص 
اي.  ام.  بجامعة  التحق  بعدها  وم��ن 
تي حيث حصل على ماجستير في 

ادارة األعمال.
األول س��ن��ة 1973  ت��ش��ري��ن  ف���ي 
ان��دل��ع��ت ح���رب ال��ع��ب��ور، األم���ر ال��ذي 
اميركا  م��غ��ادرة  ال��ى  نتنياهو  اضطر 
واالل���ت���ح���اق ب��ج��ي��ش ال����دف����اع. سنة 
األك����ب����ر  ش���ق���ي���ق���ه  ف�����ق�����َد   ،1976
ج����ون����ث����ان، أث����ن����اء م���ح���اول���ة ت��ح��ري��ر 
رثاه  وق��د  عنتيبي.  في  مختطَ�فين 
وح����زن ل��ف��ق��دان��ه ب��ح��ي��ث أن���ه أس��س 
ب���اس���م���ه م����رك����زًا ل���م���ح���ارب���ة االره������اب 
ف��ي واش��ن��ط��ن. وق��ب��ل دخ��ول��ه عالم 
ال��س��ي��اس��ة وال��دي��ب��ل��وم��اس��ي��ة، عمل 
لفترة قصيرة مديرًا لمبيعات مصنع 
"ريم" لألثاث المنزلي في القدس. 
ث����م اس���ت���ق���ال م����ن ه�����ذه ال��وظ��ي��ف��ة 
اس��رائ��ي��ل  ل��ي��ت��ف��رغ لمنصب س��ف��ي��ر 
في األم��م المتحدة. وق��د أتاحت له 
فرص  الديبلوماسية  المهمة  تلك 
التي  اليهودية  الجالية  الى  التعرف 
والساح...  بالمال  اسرائيل  تغذي 
يهودية  جالية  أك��ب��ر  تعتبر  وال��ت��ي 
ف���ي ال��ع��ال��م )ح���وال���ى س��ت��ة م��اي��ي��ن 

نسمة(.
ص��درت  ال��ت��ي  النهائية  ال��ن��ت��ائ��ج 
يوم األربعاء الماضي أعطت نتنياهو 

مقاعد في الكنيست الرقم عشرين، 
لم يكن يحلم بحيازتها. فقد أعطت 
ب��زي��ادة 9  أي  حزبه ثاثين مقعدًا، 
السابقة. كذلك  ال��دورة  عن  مقاعد 
المشتركة  العربية  القائمة  أعطت 
13 مقعدًا. وبما أن الناخبين العرب 
يمثلون ما نسبته 14 في المئة من 
أصحاب حق االقتراع، فقد ناشدهم 
رئيس القائمة المحامي أيمن عودة 
الحق.  ه��ذا  ممارسة  ف��ي  المساهمة 
وي���ب���دو أن ال���ت���ج���اوب ك����ان اي��ج��اب��ي��ًا 

العرب  المقترعين  نسبة  أن  بدليل 
وص���ل���ت ال����ى 71 ف���ي ال���م���ئ���ة. وه��ي 
ت��وازي نسبة التصويت لدى  نسبة 

اليهود.
أن  الفلسطينية  السلطة  وت��رى 
المشتركة  العربية  القائمة  حصيلة 
ي��م��ك��ن ت��وظ��ي��ف��ه��ا الح�����داث تغيير 
ال��م��وق��ف االس��رائ��ي��ل��ي السلبي.  ف��ي 
السؤال  ينطلق  الحقيقة  ومن هذه 
ال���م���ه���م: ك��ي��ف س��ي��ت��رج��م ن��ت��ن��ي��اه��و 

فوزه أثناء تشكيل الحكومة؟
أنه  ت��دل على  المؤشرات األول��ى 
الصهيوني"  "المعسكر  سيتجاهل 
وزع���ي���م���ه اس���ح���ق ه���رت���س���وغ. وه���ذا 
م���ع���ن���اه ال���ت���رك���ي���ز ع���ل���ى اس��ت��ق��ط��اب 
األح�����������زاب ال���ي���م���ي���ن���ي���ة ال���م���ت���ط���رف���ة 
واألح��������������زاب ال����دي����ن����ي����ة. ع���ل���م���ًا أن 
هرتسوغ أعرب عن رغبته في البقاء 
ال��ح��ك��م ب��ح��ي��ث ي��ظ��ل الملجأ  خ����ارج 
وكل  السياسية  للمعارضة  األخ��ي��ر 

العاطلين عن العمل. أي أنه سيهتم 
ب��م��ع��ال��ج��ة ال���ق���ض���اي���ا االج��ت��م��اع��ي��ة، 

اضافة الى مشاكل المستوطنين.
ت��ك��ن  ل�����م  االم����ي����رك����ي����ة  االدارة 
مسرورة بهذه النتيجة، مع أن الوزير 
التهاني  جون كيري أسرع لتقديم 
الكونغرس  اختار  ال��ذي  الفائز  ال��ى 
الن��ت��ق��اد س��ي��اس��ة ال��رئ��ي��س اوب���ام���ا. 
ول��ك��ن��ه��ا م���ن ج��ه��ة أخ�����رى م��ض��ط��رة 
ل���ت���ح���س���ي���ن ش���ب���ك���ة ال����ع����اق����ات م��ع 
"ال��ل��ي��ك��ود"، ب��ه��دف ضبط االي��ق��اع 
نتنياهو  ي��ظ��ه��ره  ال����ذي  ال��س��ي��اس��ي 
ح���ي���ال ت���وس���ي���ع رق���ع���ة ال��ت��ج��م��ع��ات 

االستيطانية.
المعارضة  االسرائيلية  الصحف 
ل����ت����وج����ه����ات "ال�����ل�����ي�����ك�����ود" ك��ت��ب��ت 
الناخبين  ضلل  نتنياهو  ان  ت��ق��ول 
باقامة  يقبل  ل��ن  بأنه  اّدع���ى  عندما 
اس��رائ��ي��ل  داخ���ل  فلسطينية  دول���ة 
الكبرى. واّدعى أيضًا أن هذا الوعد 
جاء مطابقًا لرغبة والده الذي طالبه 
اسرائيل.  أرض  كل  على  بالحفاظ 
تمامًا كما طالبه بالحفاظ على وحدة 

القدس، عاصمة أبدية السرائيل.
وم���ث���ل ه����ذا ال���م���وق���ف ال��م��ت��ش��دد 
ي��م��ك��ن أن ي��م��زق ك���ل االت��ف��اق��ي��ات 
السام...  خطة  باسم  عِقَدت  التي 
وباسم التفاوض على أساس حدود 
1967. وفي حال قبِ�ل أبو مازن بهذا 
التعديل، فان القدس الشرقية لن 

تكون عاصمة لدولة فلسطين.
على كل ح��ال، تنتظر "حماس" 
"المانيفستو"  اع��ان  الصبر  ب��ف��ارغ 
للظهور  ة  ال��م��ع��دَّ نتنياهو  لحكومة 
المقربون  أقرب فرصة. ويؤكد  في 
من الرئيس محمود عباس أن تكرار 
الفلسطينية  ال���دول���ة  ال���غ���اء  ف��ك��رة 
سيدفعه الى تقديم استقالته من 

رها له ياسر عرفات. قضية جيَّ
االنتفاضة  تبدأ  االستقالة  وم��ع 
ال��ث��ال��ث��ة ال��ت��ي ت��ن��ت��ظ��ره��ا "ح��م��اس" 

بفارغ الصبر!

يؤكد المقربون من 
محمود عباس ان 
تكرار فكرة إلغاء 

الدولة الفلسطينية 
سيدفعه لتقديم 

استقالته

االدارة االميركية 
مضطرة لتحسين 

عالقتها بـ"الليكود" 
بهدف ضبط التوسع 
في رقعة التجمعات 

االستيطانية

غسان العّياش
كاتب وخبير اقتصادي

الهدف  البداية  منذ  المؤلف  ح��ّدد 
ال���ذي س��ع��ى إل��ي��ه ف��ي ك��ت��اب��ه، وه��و 
نظيرة  الست  نجاح  كيفية  إظهار 
ف����ي اإلم����س����اك ب���ق���ي���ادة ال��غ��رض��ي��ة 
الجنباطية والمحافظة عليها، في 
ظ�����روف وط��ن��ي��ة وط��ائ��ف��ي��ة ف��ائ��ق��ة 
كتابه،  ف��ي  تمكن  وق��د  الصعوبة. 
بالفعل، من إظهار إعجازها، كامرأة 
غير متعلمة في مدرسة أو جامعة، 
تنجح ف��ي ق��ي��ادة مجتمع ذك��وري، 

ديني وتقليدي ومحافظ.
العجالة  ه���ذه  ف��ي  ال��ت��وق��ف  أوّد 
أم�������ام ن��ق��ط��ت��ي��ن م���رك���زي���ت���ي���ن ف��ي 
تجربة نظيرة جنباط، األول��ى هي 
موقعها المهم في تاريخ "الغرضية 
الجنباطية"، والثانية هي موقفها 
المثير للجدل من الثورة السورية، 
ال��������ذي ك���ث���ي���را م�����ا ف���س���ر ت��ف��س��ي��را 
سطحيا على أنه تعبير عن والئها 

للفرنسيين.
ش��ك��ل��ت ق���ي���ادة ال��س��ت ن��ظ��ي��رة، 
ب��ال��ن��س��ب��ة إل�����ى ن���ف���وذ وزع�����ام�����ة آل 
ج�����ن�����ب�����اط، ج�����س�����را ح����ي����وي����ا ب��ي��ن 
ت�����اري�����خ�����ي�����ن، ك��������ان م������ن ال���ص���ع���ب 
استمرار دور المختارة بدونه. فقد 
أج���ب���رت ع��ل��ى ت���ول���ي ال���ق���ي���ادة بعد 
اغتيال زوجها فؤاد جنباط وسط 
تحيط  كانت  وصعوبات  تحديات 
ب��ال��م��وق��ع ال��س��ي��اس��ي ل��ذري��ت��ه، وف��ي 
أج���واء منافسة م��ن زع��ام��ات درزي��ة 
أخ������رى، وش��خ��ص��ي��ات م���ن ال��ع��ائ��ل��ة 

الجنباطية نفسها.
واجهت المختارة على مدى قرن 
ال��س��ت نظيرة  ال��ق��رن قبل  ون��ص��ف 
ات��خ��ذت،  ولكنها  متباينة،  ظ��روف��ا 
ب��ش��ك��ل ع����ام، م��ن��ح��ى ت��راج��ع��ي��ا في 
درجة نفوذ المختارة وقّوته. فبعد 
 ،1711 س���ن���ة  دارة  ع���ي���ن  م���ع���رك���ة 
وان��ت��ص��ار ال��ح��زب ال��ق��ي��س��ي، صعد 
آل جنباط في جنوب جبل  نفوذ 
ل��ب��ن��ان ص���ع���ودا ك��ب��ي��را، وت��ع��اظ��م��ت 
ثروتهم، حتى أصبحوا "هم الذين 
ي��ح��ك��م��ون ل��ب��ن��ان" ع��ل��ى ح����ّد ق��ول 

كمال جنباط. 
ول��ك��ن ال��ت��اري��خ ك���ان ي��س��ي��ر في 
مجموعة  ويشهد  معاكس،  منحى 

من األح��داث المتاحقة التي أّدت 
بالنتيجة إلى ما يسّميه ايليا حريق 
"ال����ت����ح����ّول ال���س���ي���اس���ي ف����ي ت���اري���خ 
لبنان الحديث"، مشيرا إلى انتقال 
إلى  ال���دروز  النفوذ من آل جنباط 

األمير الشهابي.
الشهابي  ي��وس��ف  األم��ي��ر  ب��س��ط 
ن�����ف�����وذه "وال������ت������زام������ه" ع���ل���ى ج��ب��ل 
ل��ب��ن��ان ال��ش��م��ال��ي، أي م��ا ب��ع��د جسر 
ال��م��ع��ام��ل��ت��ي��ن، ب��ع��دم��ا ق��ض��ى على 
ن���ف���وذ آل ح����م����ادة ال���ش���ي���ع���ة، م��م��ا 
لإلمارة.  الديموغرافية  البنية  غّير 
وق���د س��ب��ق ذل���ك إص����اح الكنيسة 
سنة  اللويزة  مجمع  بعد  المارونية 
1736، مّما أّهلها لإلمساك بناصية 
والسياسية  ال��دي��ن��ي��ة  ال��ق��ي��ادت��ي��ن 
الدور  وتعاظم  المارونية.  للطائفة 
ال��س��ي��اس��ي ل��ل��م��دب��ري��ن، وع��ق��د في 
م��ط��ل��ع ال���ق���رن ال��ت��اس��ع ع��ش��ر حلف 
م��ق��ّدس ب��ي��ن ال��ب��ط��ري��رك ال��م��ارون��ي 

واألمير بشير الشهابي. 
ت���ّوج���ت ه���ذه ال���ت���ط���ّورات بحكم 
ابرهيم باشا الذي كان منحازا ضد 
استعاد  وق��د  ال���دروز.  االقطاعيين 
ه������ؤالء، ب���ق���ي���ادة س��ع��ي��د ج��ن��ب��اط، 
الطائفية  األح��داث  موقعهم خال 
ال����ت����ي ش���ه���ده���ا ج���ب���ل ل���ب���ن���ان ف��ي 
أواس���ط ال��ق��رن التاسع ع��ش��ر، لكن 
الفتن الطائفية انتهت بقيام نظام 
مائما  يكن  لم  ال��ذي  المتصرفية، 
بتاتا لإلقطاعيين الدروز، ألنه، من 
االقطاعية  االمتيازات  ألغى  جهة، 
م���ن جهة  وأّدى،  ل��ب��ن��ان  ج��ب��ل  ف���ي 
أخرى، إلى تراجع نسبة الدروز بين 

السكان.
يعد  ل��م  المتصّرفية،  ق��ي��ام  منذ 
النفوذ االقطاعي مصدرا للسلطة، 
التي  العليا  المناصب  أصبحت  بل 
تغدقها الدولة على أبناء البيوتات 
الكبيرة عنصرا مؤثرا في التوازنات 
القائمة في المجتمعات الطائفية. 
ل��ل��م��خ��ت��ارة منافسون  ب���ات  وه��ك��ذا 
كثر، من أهل البيت ومن العائات 

الدرزية األخرى النافذة.
ف�����ي ه�������ذه ال������ظ������روف ت��س��ل��م��ت 
ال����س����ت ن���ظ���ي���رة زع����ام����ة ال��غ��رض��ي��ة 
بعد  اخ��ت��ارت  ول��و هي  الجنباطية. 
اغتيال زوجها، أن تتقوقع وتنزوي 
في قصرها، لكونها امرأة،  فتمتنع 

ع�����ن ق����ب����ول ال����ت����ح����ّدي واإلم�����س�����اك 
ب���ال���ق���ي���ادة، ل��غ��اب��ت ال���م���خ���ت���ارة عن 
ال���ح���ي���اة ال���س���ي���اس���ي���ة ع���ق���دي���ن م��ن 
ال�����زم�����ن، وه�����ي م������ّدة ك���اف���ي���ة ل��ك��ي 
يتألب عليها المنافسون ويضعفوا 
ولو  ال���م���وروث.  السياسي  موقعها 
ل����م ت����م����ارس س���ي���اس���ة ب��راغ��م��ات��ي��ة 
بتحالفها مع الفرنسيين، لتراجعت 
ال��م��خ��ت��ارة وت��ق��ّدم أخ��ص��ام��ه��ا، نظرا 
لتأثير السلطة في تحديد األوزان 

السياسية منذ عهد المتصرفية.
ح��ال��ف��ت ال���س���ت ن��ظ��ي��رة ال��ك��ت��ل��ة 
الوطنية تحالفا كان له أثر إيجابي 
ع��ل��ى اس��ت��ق��رار ال��ج��ب��ل وع��ل��ى موقع 
المختارة والدروز في لبنان الكبير، 
وم���ك���ّ��������ن ال���غ���رض���ي���ة ال��ج��ن��ب��اط��ي��ة 
م����ن اخ�����ت�����راق ال����ق����اع����دة ال��ش��ع��ب��ي��ة 
ليس  لبنان.  جبل  ف��ي  المسيحية 
س��ه��ا أن ت��ن��ت��م��ي إل����ى ال��م��خ��ت��ارة، 
سياسيا، عائات مسيحية بأكملها 
الفتنة  م��ن  فقط  ع��ام��ا  بعد ستين 
بها  ابتلي  التي  الكبرى  الطائفية 

الست  تحالف  تعّرض  وق��د  الجبل. 
نظيرة مع تيار اميل إّده إلى النقد، 
بسبب مواقف الرئيس اّده السلبية 
م����ن االس���ت���ق���ال وع����اق����ات ل��ب��ن��ان 
المسلمين  وموقع  العربي  بمحيطه 
في الكيان اللبناني. وأوّد أن أورد 
هنا أن المغفور له منح الصلح كان 
ي��ق��ول ل���ي أن ري����اض ال��ص��ل��ح ك���ّرر 
أمامه م��رارا أنه كان يتمنى لو كان 
شريكه في الميثاق الوطني الزعيم 
األك���ث���ر ت��م��ث��ي��ا ل��ل��م��س��ي��ح��ي��ي��ن، أي 
اميل اده، مما كان سيعزز االتجاه 

االستقالي في الباد.
أّم���ا م��وق��ف س��ّي��دة ال��م��خ��ت��ارة من 
ث���ورة س��ل��ط��ان ب��اش��ا األط����رش ضد 
الفرنسيين فلطالما تعّرض لسهام 

االتهام والتخوين. 
دف��ع��ن��ي ك��ت��اب ال��دك��ت��ور إشتي 
القديم حول  الجدل  إلى استذكار 
والخاف  هذا  نظيرة  الست  موقف 
الوطنية.  بالمعايير  تقييمه  على 
وال أن���ف���ي أن���ن���ي ش���ع���رت م���ج���ّددا، 

خال ق��راءة الكتاب، باالنحياز إلى 
بها،  واع��ت��زازي  باشا  ث��ورة سلطان 
كثورة وطنية يقودها علم من أعام 
باسم  أجنبية،  ال���دروز ض��د سلطة 
سوريا كلها وألجل استقالها. وال 
جبل  دروز  لتفاعل  س���روري  أخفي 
ل��ب��ن��ان م���ع دروز س���وري���ا ف���ي ذل��ك 
أقلية  ال���دروز  أن  والسبب  ال��وق��ت. 
مع  بها  بخاصّية ال تتشارك  تتمّيز 
عدم  هو  فهاجسها  األقليات.  كل 
التقوقع واالن��ع��زال، بل االتحاد مع 
باقي المكّونات الوطنية، والتفاعل 
ال����ك����ام����ل م�����ع األك����ث����ري����ة ال���ع���رب���ي���ة 

واإلسامية. 
ال��درزي التي  إن فكرة الكانتون 
كنا نسمع بها خال الحرب األهلية 
ك���ان���ت ك���اب���وس���ا ل����ل����دروز ق���ب���ل أن 
ت��ك��ون ت��ه��دي��دا ل��س��واه��م. وف��ك��رة 
الدويلة الدرزية التي كثيرا ما يقال 
أن��ه��ا م��ش��روع اس��رائ��ي��ل��ي، يعتبرها 
ال�����������دروز ن����ح����را ل���ه���م ول���ت���اري���خ���ه���م 
وث��ق��اف��ت��ه��م، م��ن ش��أن��ه��ا أن تحكم 
وتحّولهم  األب��دي  بالتخلف  عليهم 
فالدروز  اسرائيل.  لحماية  ح��ّراس��ا 
يريدون أن يكونوا أقلية  تحافظ 
إنما  وتقاليدها،  معتقداتها  على 
ف����ي م��ح��ي��ط��ه��م ال���وط���ن���ي، وض��م��ن 
األكثرية وباالنسجام الكامل معها.

تجاهل  يمكن  ال  المقابل،  ف��ي 
وج�����اه�����ة األس������ب������اب ال����ت����ي أم���ل���ت 

إب��ان  ن��ظ��ي��رة موقفها  ال��س��ت  ع��ل��ى 
ال���ث���ورة ال���س���وري���ة. ف��ه��ي ل���م تكن 
ض���د ج���ه���اد ال�������دروز ال���س���وري���ي���ن، 
أوت��م��ان��ع ح��ت��ى ف��ي ت��ع��اط��ف دروز 
ل��ب��ن��ان م��ع��ه��م، ب���ل ك��ان��ت ت��رف��ض 
امتداد األعمال المسلحة إلى جبل 
لبنان، وتحويله ساحة جهاد ضد 
الدروز  الفرنسيين. فظروف جبل 
السوري تختلف عن ظروف الجبل 
ال��ل��ب��ن��ان��ي، ال����ذي ي��ت��م��ّي��ز ب��ال��ت��ن��ّوع 
ال���ط���ائ���ف���ي، وب��ق��اب��ل��ي��ت��ه ل��ل��ت��ح��ّول 
ساحة نزاع دموي، ويوم تسلمت 
ال��زع��ام��ة ل���م ي��ك��ن ق���د م��ض��ى على 
فتنة القرن التاسع عشر أكثر من 

ستة عقود.
ل���ق���د ت��ح��ّم��ل��ت ن���ظ���ي���رة ج��ن��ب��اط 
ال��م��س��ؤول��ي��ة وات���خ���ذت ال���ق���رار، ول��م 
ت��ع��ب��أ ب��االن��ت��ق��ادات ال��ت��ي ت��ع��ّرض��ت 
ل���ه���ا، م��ث��ل��م��ا ف��ع��ل��ت ف���ي خ��ي��ارات��ه��ا 
ال���س���ي���اس���ي���ة األخ������������رى، ال���م���ث���ي���رة 
ب���أن���ه���ا رح��ل��ت  ل���ل���ج���دل. وال ش����ك 
راضية عّما حققته، والهدف الذي 
أن��ج��زت��ه، ف��ق��د ت��م��ك��ن��ت م���ن حفظ 
للمختارة، وسلمت  القيادي  ال��دور 
األم��ان��ة، عندما ح��ان وق��ت تسليم 

األمانة.

¶ "الست نظيرة جنبالط من جذور 
العائلة الى ربوع الوطن" – دار 

النهار للنشر – 2015.

الست نظيرة لدى استقبالها قرينة المفوض السامي غبريال بيو في قصر المختارة.  )االرشيف(

طرابلس الغرب )ليبيا( – 20 
آذار – رويتر – ص��در مرسوم 
م���ل���ك���ي ه������ذه ال���ل���ي���ل���ة ب��ق��ب��ول 
اس����ت����ق����ال����ة ح����ك����وم����ة ال���س���ي���د 
م���ح���م���ود ال��م��ن��ت��ص��ر وت��ع��ي��ي��ن 
السيد  الحالي  الخارجية  وزي��ر 
للحكومة  رئيسًا  م��ازق  حسين 
ال����ج����دي����دة. وع���ي���ن ال���م���ن���دوب 
ال���ل���ي���ب���ي ال�����دائ�����م ل������دى االم�����م 
البوري  وهبي  السيد  المتحدة 

الحكومة  ف��ي  للخارجية  وزي���رًا 
الجديدة. 

والسيد حسين مازق كان حاكمًا 
سابقًا لوالية برقه التي تقع فيها 
مضارب القبائل السنوسية التي 
ي��ن��ح��در م��ن��ه��ا ال��م��ل��ك. وق���د ج��اء 
آذار 1964  للخارجية في  وزي��رًا 
في حكومة السيد المنتصر على 
اث��ر تظاهرات دامية وقعت في 

مدينة طرابلس الغرب.

"النهار" قبل خمسين عامًا  1965-3-21

تبديل وزاري مفاجئ يف ليبيا

قرأت كتاب الدكتور شوكت إشتي¶ عن 
الست نظيرة جنبالط بمنظار أكاديمي، 
فوجدت بين صفحاته بحثا علميا راقيا، 

مطابقا للمعايير المنهجية واألكاديمية. 

تسلمت الست نظيرة زعامة الغرضية الجنبالطية. 
ولو هي اختارت بعد اغتيال زوجها، ان تتقوقع 
وتنزوي في قصرها لغابت المختارة عن الحياة 

السياسية عقدين من الزمن.

أين العقبة يف املفاوضات النووية؟
طرفا المفاوضات حول القدرات النووية اإليرانية صاحبا مصلحة 
أكيدة في نجاحها. لكن المشكلة، كما يبدو حتى اآلن، هي أن 

المفاوض األميركي متردد في تحّمل مسؤولية إنجاحها.
ب��األزم��ة  ق 

ّ
إل��ى االت��ف��اق لسبب ق��دي��م يتعل إي���ران بحاجة م��اس��ة 

االق��ت��ص��ادي��ة ال��ت��ي ت��س��ب��ب��ت ب��ه��ا ال��ع��ق��وب��ات ال��دول��ي��ة وال��غ��رب��ي��ة. 
السوق  ف��ي  النفط  أس��ع��ار  ان��ه��ي��ار  أول��ه��م��ا  مستجّدين:  ولسببين 
العالمية، وثانيهما الكلفة المادية المتفاقمة ل�"النشاط" اإلقليمي 
ال��م��ت��وس��ع ل��ط��ه��ران. ف��دع��م ال��ن��ظ��ام ال���س���وري ودع���م ال��م��ع��رك��ة في 
العراق ضد "داعش" ودعم الحوثيين في اليمن إضافة إلى الدعم 
التقليدي ل�"حزب الله" في لبنان، كلها أثقال يمكن أن ترتد على 

الوضع الداخلي اإليراني.
إليه  الوصول  في  الفشل  االتفاق ألن  إلى  بحاجة  أوباما  وإدارة 
يفتح ملف مواجهة جديدة تطرح أمام الرئيس األميركي، في الحد 
األدنى تحديات قيادة جهد دولي لتشديد العقوبات االقتصادية 
على إيران، وفي الحد األقصى التحدي اإلسرائيلي، المدعوم من 
الجمهوريين في الكونغرس األميركي، والذي سيعيد طرح الخيار 

العسكري في مواجهة انفات المشروع النووي اإليراني.
وما يزيد مشكلة أوباما تفاقما أنه بحاجة إليران في حربه على 
اإلرهاب، وهو ما يظهر في دعم إدارته المعلن للدور اإليراني في 
معركة استعادة تكريت، كما يظهر في التردد الذي تبديه اإلدارة 
األميركية في الموقف من نظام األسد، وأساسه اعتبار أن انهيار 
هذا النظام يجعل التدخل األجنبي أمرا محتوما نظرا إلى أن المرشح 

لتولي زمام األمور في هذه الحالة هو مزيج "داعش" - "النصرة".
وحاجة أوباما إليران أوسع من مسألة انفاش اإلرهاب، فبعدما 
توّسع الصراع السني- الشيعي ليشمل اليمن، إضافة إلى المسارح 
"التقليدية"، هناك خوف من أن يؤدي الفشل النووي، والتصعيد 
المتوقع الاحق، إلى اختاط في المواقف بحيث تصبح الواليات 
ال��م��ذه��ب��ي، فتخسر  ال��ص��راع  ال��م��ت��ح��دة حليفا علنيا ألح���د ط��رف��ي 
تقريبا، سواء  منعدمة  بكلفة  الفوائد  يحصد  ال��ذي  الَحَكم  موقع 
شاءت أن ترعى استمرار هذا النزاع أم شاءت وضع حد له بتسوية 

إقليمية شاملة.  
عدم  ه��و  المنطقة  ف��ي  أوب��ام��ا  لسياسة  األول  الثابت  ك��ان  وإذا 
ق��وات على األرض، فإن اضطراب  المباشر، أي بواسطة  التدخل 
العاقة مع طهران، والعودة إلى الحديث عن إمكان الحل العسكري 
المنطقة  ف��ي  األميركي  ال��ج��وي  للتدخل  يعطي  ال��ن��ووي،  لملفها 
أبعادا تطرح مدى جدية الفصل بين ضربات جوية وبين االضطرار 
في النهاية وتحت ضغط التصعيد إلى مواجهة خياري االنسحاب 

الشامل أو التورط الشامل.
العائد  الكونغرس والشركاء األوروبيين ونتنياهو  في مواجهة 
بقوة، يحتاج أوباما إلى اتخاذ "قرارات جريئة" مثل تلك التي يدعو 
"ال��ش��ري��ك" اإلي��ران��ي الت��خ��اذه��ا. وليس ف��ي سجل أوب��ام��ا الخارجي 

حتى اآلن ما يشير إلى ميله في هذا االتجاه.

mouhammad.ibrahim@annahar.com.lb

اتجاه
محمد ابرهيم

هل ُيحقق نتنياهو وْعَده برفض دولة فلسطين؟
عندما تأكد رئيس الحكومة االسرائيلية بنيامين نتنياهو أن حظه 
في النجاح لم يعد متوافرًا، سارع الى تفجير قنبلة سياسية على 
أمل تحقيق بعض التغيير. خصوصًا بعدما أعلن منافسه اسحق 

هرتسوغ أن عهد نتنياهو قد أفل، وأن شعاراته المغرية لم تعد 
كافية لتعويمه بعد ست سنوات من خيبات األمل.

حين ال يتحدثون عن االحتالل
افتتاحية "هآرتس"

ترجمة "المصدر"

في  الصهيوني  المعسكر  لفشل 
استبدال حكومة نتنياهو اسباب 
االسباب  ه��ذه  أكثر  أح��د  كثيرة. 
ح���س���م���ا ه�����و اس�����ت�����م�����رار س���ي���اس���ة 
النعامة لحزب العمل، الذي يهرب 
الموضوع  م��ن  س��ن��وات  بضع  منذ 
السياسي، وال سيما من المسألة 
ال��م��ص��ي��ري��ة ال��م��ت��ع��ل��ق��ة ب��اس��ت��م��رار 
االح����ت����ال. ف��ق��د ات���خ���ذت شيلي 
يحيموفيتش سياسة التشويش 
 ،2013 انتخابات  حملة  في  ه��ذه 
ال��ت��ي ان��ت��ه��ت ب��ف��ش��ل��ه��ا، واس��ح��ق 
ه���رت���س���وغ واص�����ل ال���ط���ري���ق ذات���ه 
اآلخر  الحالية. هو  االنتخابات  في 

فشل.
ف�����ي ال����م����اض����ي ن���ج���ح م��ع��س��ك��ر 
ال��ي��س��ار ف���ي االن��ت��خ��اب��ات ب��ال��ذات 
ع��رض خطة: في  حين تجرأ على 
اس��ح��ق  ت��ع��ه��د  ان��ت��خ��اب��ات 1992 
رابين بتنفيذ خطة الحكم الذاتي 
ف��ي غ��ض��ون 6 – 9 أش��ه��ر، وف��ي 
ب��اراك  إي��ه��ود  ال��ع��ام 1999 تعهد 
لبنان في غضون  باالنسحاب من 
سنة، كاهما فازا. إيهود اولمرت 
ه����و اآلخ�������ر ط������رح ف����ي ان���ت���خ���اب���ات 
2006 خطة االن���ط���واء، ف��ف��از في 

االنتخابات.
م������اذا اق����ت����رح م��ع��س��ك��ر ال��ي��س��ار 
ه���ذه ال���م���رة؟ ف��ض��ا ع��ن ش��ع��ارات 
ع���ن "غ�����اء ال��م��ع��ي��ش��ة" و"م��ع��اون��ة 
ث��ال��ث��ة ف���ي ري�����اض االط����ف����ال" لم 
ي���ع���ّد ال��م��ع��س��ك��ر ال��ص��ه��ي��ون��ي أي 
حديث  حقيقية.  سياسية  خطة 
المفاوضات  استئناف  عن  هزيل 

ال��س��ي��اس��ي��ة وت��ع��ه��د ب��وق��ف البناء 
ليس  االستيطانية  الكتل  خ��ارج 

خطة النهاء االحتال.
نتنياهو  أزاح  ال��ذي  الوقت  في 
عنه كل االقنعة وعرض حقيقته 
المتطرفة  ال��ق��وم��ي��ة   – اليمينية 
ه��رت��س��وغ  ت���خ���وف  رت������وش،  دون 
من االلتزام بأي خطوة من شأنها 
أن ت��ك��ون م��وض��ع خ���اف. وكانت 
الصهيوني  المعسكر  ان  النتيجة 
لم يعرض شيئًا على ناخبيه في 

المجال السياسي.
خ���ل���ف ه�����ذا ال���س���ل���وك ال��خ��اس��ر 
يقف غياب الشجاعة الجماهيرية. 
ع����رض خطة  ي���ك���ون  ان  ي��ح��ت��م��ل 
ب بداية قلة من  بعيدة األث��ر يهرِّ
ال��م��ق��ت��رع��ي��ن، ول��ك��ن ال ب��دي��ل من 
قول الحقيقة للناخبين، الحقيقة 
ال��ك��ام��ل��ة. أم����ا ت���ف���ادي ال��م��ش��ك��ل��ة 
األك��ث��ر مصيرية ال��ت��ي ت��ق��ف ام��ام 
الدولة – استمرار االحتال، بينما 
س��ي��م��ر ب��ع��د ن��ح��و س��ن��ت��ي��ن يوبيل 
ب��دئ��ه م��ن قبل  م��ن السنين ع��ل��ى 
أن  يمكنه  ال   – العمل  ح��ك��وم��ات 
يكون خيارا ألي حزب، وبالتأكيد 

ليس لمن يّدعي عرض بديل.
م����ح����ظ����ور ت����ج����اه����ل اس����ت����م����رار 
االح�����ت�����ال، ف���ه���و م���رت���ب���ط ب��ش��دة 
ًا  ب���م���س���ائ���ل م��ه��م��ة اخ������رى – ب����دء
لدولة  واألمنية  الدولية  بالمكانة 
اسرائيل، عبر صورتها االخاقية، 

وحتى وضعها االقتصادي.
ه�����رت�����س�����وغ وت����س����ي����ب����ي ل��ف��ن��ي 
أحد  لم يعرف  التشويش.  اخ��ت��ارا 
االحتال.  موضوع  في  وجهتهما 
ف��ه��م��ا ل��م ي��ع��رض��ا ب��دي��ا حقيقيا، 

والناخب رد لهما بما يستحقان.
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ال��ح��ازم��ي��ة يطلب  مكتب م��ح��ام��اة ف��ي 
العربية  تتقن  خ��ب��رة  ذات  سكرتيرة 
 Computer والفرنسية واإلنكليزية

Word Excel 03/801259

س�����ك�����رت�����ي�����رة ل����ل����ع����م����ل ف�������ي ش����رك����ة 
 email: ال���ح���ازم���ي���ة  ف����ي  م�����ق�����اوالت 

qualitydevelopmentlb@gmail.com

 
ً
م���ك���ت���ب م����ح����ام����اة ي���ط���ل���ب م���ح���ام���ي���ا

ت��ق��ل عن  ب��االس��ت��ئ��ن��اف ذا خ���ب���رة ال 
5 س���ن���وات. ال���رج���اء إرس�����ال ال��س��ي��رة 
ال��ذات��ي��ة ع��ل��ى ال��ع��ن��وان اإلل��ك��ت��رون��ي: 

info@beirutlegal.net

Required female indoor 
sales for our showroom 
in Dbayeh, Salary + Trsp 
+ NSSF + INS. CV to: 
hrplus97@yahoo.com or by 
fax: 04/543641

Med Rep for Medical 
Supplies Co., Medical 
background, Motorized 
Beirut resident, email: 
ocsales@idm.net.lb

Sté multinationale deman-
de 2 jeunes filles, une 
assistante de gestion et 
l'autre comptable, exp. 
2 ans, Français/ Anglais 
requis, envoyer CV: 
support@admelectric.com

Luxurious apt., Al Mathaf 
area, 330sqm, 4 bedrooms, 
4 baths, Maid & Bath, 2 
parkings & storage, Owner: 
01/970807 RE@acqhld.com

Super Deluxe New apt., 
420sqm, Mathaf, Kronfol 
Tower, 4 master bedrooms, 
5 baths & 2 parkings, Owner: 
01/970807 RE@acqhld.com

Rmeil, 2 appts. de luxe 
180m2 et 200m2 en cours 
de construction, 3 c. à c.,  
2 ascenseurs, 2 parkings, 
cave, vue sur mer et 
montagne. Tél.: 03/318917

Appt. Jamhour 310sqm, 
300sqm private garden, 
4 parkings, 3 master 
bedrooms, club house pool, 
del. june, priced to sell. 
03/202089

Duplex Chalet, Faraya, 
200sqm, 3 bedrooms + 
Maid, 4 Baths, Furnished 
+ Generator, 2 parkings & 
storage, Owner: 01/970807/
RE@acqhld.com

م��ار  ال��ح��ازم��ي��ة  210م.م،  فخمة  ش��ق��ة 
ت���ق���ا، 3 ن�����وم، ص����ال����ون، س���ف���رة، 4 
حمام، موقف عدد 2، مصعد، تدفئة 
خ���اص���ة، م���ك���ّي���ف، م��ن��ظ��ر ب���ان���ورام���ي. 

التلفون: 03/655507

ش����ق����ة ج�����دي�����دة ل���ل���ب���ي���ع ف�����ي ب���ع���ب���دا 
ب���رازي���ل���ي���ا، م���واص���ف���ات ع��ال��ي��ة، ط��اب��ق 
ارضي 170م.م، 2 نوم، غرفة خادمة، 
موقفان وكاف 400,000$. التلفون: 

78/932888

ل��ل��ب��ي��ع خ��ل��و م��ح��ل ت���ج���اري 40م.م مع 
الحمراء  ب��دون شقة 75م.م ش��ارع  او 
مفرق كابري. للمراجعة 03/889745

للبيع موقف سيارة في السفلي االول 
البنك  للعقار رقم 306 ف��ردان بناية 

العربي. لاستعام: 03/233777

للبيع أجمل شاليه في الصفرا مارين، 
مع ديكور  دوبلكس، 90م.م، فرش 
ج����دا ج����دا ف���خ���م، م��ط��ل ع��ل��ى ال��ب��ح��ر، 

315000$. التلفون: 03/311199

ال��س��راي��ا  اه���دن ع��ق��ار 792م.م، ق���رب 
على االوتوستراد. ت: 03/745571

ال���زع���رور م��وق��ع مميز  للبيع ع��ق��ار ف��ي 
ع��ل��ى  943م.م  وج����ب����ال  ب���ح���ر  م��ن��ظ��ر 
 .Zone E رئيسية  ط��رق��ات  ت��ق��اط��ع 

التلفون: 03/241028

1500م.م،  ب���ص���ال���ي���م،  ارض  ل��ل��ب��ي��ع 
90/30، رخصة جاهزة، منظر خاب. 

التلفون: 03/620300

للبيع ارض في انطلياس، 785م.م، 
سعر  ممتاز،  موقع   ،A-1-2 استثمار 
المتر 1200$. التلفون: 03/311199

ل��ل��ب��ي��ع ارض ف���ي ف���ال���وغ���ا، ال��م��س��اح��ة 
14759م.م، كاشفة، منطقة فيات، 
بدون وسيط. التلفون: 70/461565

اول  م��ري  بيت  للبيع 1420م.م  ارض 
برمانا. للمراجعة: 03/918120

 ل��ل��ب��ي��ع ف���ي���ا ف����ي ق����ان����ا - ال�����وردان�����ي 
ال���ع���ق���ار  م���س���اح���ة  )260(م  م���س���اح���ة 
كبار،   2 نوم  غرف  )1200(م صالون، 
غ����رف����ة ج����ل����وس، وح�����م�����ام، وم���ط���ب���خ. 

للمراجعة: 03/293802 

ج���ون���ي���ه،  ف�����ي  أرض  أج����م����ل  ل���ل���ب���ي���ع 
موقع   ،1.5/50 استثمار  1500م.م، 
ال���م���ت���ر $1850  م���م���ت���از، س���ع���ر م���غ���ر، 

نهائي. التلفون: 03/311199

ش���ق���ة ل����اي����ج����ار ف�����ي ف���������ردان ب��ح��ال��ة 
ث��اث  م��رت��ف��ع  ج��ي��دة 220م.م ط��اب��ق 
بالسنة  م��وق��ف $24,000  ن��وم   غ��رف 
 www.sodeco-gestion.com

التلفون: 01/616000

لايجار مجمع الرمال، شاليه مفروشة 
2 ن��وم، ص��ال��ون وس��ف��رة، حمامان مع 
100م.م.  وت�������راس  م��س��ت��ق��ل  م��ط��ب��خ 

التلفون: 03/605252

لايجار الكسليك شقة فخمة 300م.م 
م��ول��د كهرباء   ،2 ع��دد  ط.7، مصعد 
مباشرة  ة 

ّ
فريدة مطل 2، نظارة  ع��دد 

ع��ل��ى ن�����ادي ال���ي���خ���وت وال���ج���ب���ل، دار 
ن��وم، غ. خادمة،  وصالون وطعام، 3 
4 حمامات، موقف عدد 2 سفلي اّول. 

ت: 01/258836 - 03/258825

Open space, 65sqm, Sodeco, 
facing Sama Beirut, main 
road, 1st. fl., sealing 3.5m. 
Tel: 03/655969

À vendre Mercedes 190 
noire, mod. 1960, excellent 
état, prix intéressant. Tél.: 
76/456221

م��ودي��ل   A 200 م���رس���ي���دس ل��ل��ب��ي��ع 
ك��ي��ل��وم��ت��راج  ش���رك���ة  ك���ف���ال���ة   2014

7000. لاتصال: 70/820507

محاماة  ل�"مكتب  سكرتيرة  مطلوب 
ب����ي����روت ل���ي���غ���ال" ت���ج���ي���د إس���ت���خ���دام 
والطباعة   )MS Office( الكمبيوتر 
ذات  واإلنكليزية  العربية  باللغتين 
خ��ب��رة ال ت��ق��ل ع��ن س��ن��ت��ي��ن. إلرس���ال 
التالي: العنوان  ال��ى  الذاتية   السيرة 
 myriam.habka@beirutlegal.net 

كل 4 أسطـر  20.000  ليـرة لبنـانية
كل سطـر إضـافي  5.500  ليـرة لبنـانية

 مطلوب
وظائف

للبيع
عقارات

لإليجار
عقارات

اعالن مناقصة عامة
بيروت  مرفأ  واستثمار  إدارة  تعلن 
ع��ن إج����راء مناقصة ع��ام��ة م��ن أج��ل 
ص���ي���ان���ة األج�����ه�����زة ال���م���ع���ل���وم���ات���ي���ة 
الخفيفة لزوم مصلحة المعلوماتية 

في مرفأ بيروت.
على ال��راغ��ب��ي��ن االش��ت��راك ف��ي هذه 
ال��م��ن��اق��ص��ة س��ح��ب دف��ت��ر ال��ش��روط 
ال���دي���وان في  ال��خ��اص م��ن مصلحة 
المرفأ - الطابق الخامس، ابتداء من 
 ،2015/3/19 ف��ي  الخميس  ن��ه��ار 

وذلك ضمن الدوام النظامي.
إن آخ����ر م��ه��ل��ة ل��ت��ق��دي��م ال���ع���روض 
ال���واق���ع فيه  اإلث��ن��ي��ن  ن��ه��ار  تنتهي 
عشرة  الثانية  الساعة   2015/4/6

 .
ً
ظهرا

وي��ج��ري ف��ّض ال��ع��روض ف��ي النهار 
ذات���������ه ال�����س�����اع�����ة ال����ث����ان����ي����ة ع���ش���رة 
وال��ن��ص��ف ب��ع��د ال��ظ��ه��ر ف���ي مكتب 

الرئيس المدير العام.
هاتف: 01/587075

فاكس: 01/585835 
بيروت في 2015/3/18

أمين سر لجنة اإلدارة

رئيس مصلحة الديوان توفيق لطيف

اعالن
ي��ع��ل��ن ات����ح����اد ب���ل���دي���ات ال���ج���وم���ة - 
م��لء وظيفة  ال��ى  ع��ن حاجته  عكار 
ام����ي����ن ص����ن����دوق اص����ي����ل، وك���ات���ب 
)م��راك��ز   )1( معلومات  وم��دخ��ل   )1(

شاغرة( في ماكه.
االط�����اع ع��ل��ى ال���ش���روط ال��م��ط��ل��وب��ة 
وتقديم الطلبات في مبنى االتحاد 

ضمن اوق��ات ال��دوام الرسمي لمدة 
ش��ه��ر ب��ع��د ص������دوره ف���ي ال��ج��ري��دة 

الرسمية.
رئيس اتحاد بلديات الجومة

المهندس سجيع عطية

تبليغ مجهول مقام
ان محكمة ايجارات بيروت برئاسة 
المدعى  ت��دع��و  خليل  ج��و  القاضي 
عاصي  ع����ادل  م��ح��م��د  ورث����ة  عليهم 
وه����م زك����ي وزك���ي���ة وزك���ري���ا وزاه����ي 
وزاه����ي����ة وزه���ي���ر وم���وس���ى وع��اص��ي 
وزه��رة وزاه��ر محمد عاصي لحضور 
من  وال��م��ق��ام��ة   2015/5/7 ج��ل��س��ة 
ال��م��دع��ي ح��س��ي��ن ح���م���ود وال��رام��ي��ة 
ل��ف��س��خ ع��ق��د االي���ج���ار ال���ج���اري بين 
ال��م��دع��ى عليها  ال��م��دع��ي وال��ج��ه��ة 
وتسليم المأجور الكائن في العقار 
المدعية  للجهة  الباشورة   /1450/

 من أية موجودات.
ً
 وخاليا

ً
شاغرا

رئيس القلم سامر طه

اعالن
شطب قيد شركة تجارية

م��ح��ض��ر ج��م��ع��ي��ة منعقدة  ب��م��وج��ب 
ب��ت��اري��خ  ت���ق���رر   2013/12/30 ف���ي 
ش��رك��ة  ق��ي��د  ش��ط��ب   2015/3/16
ك���وم���وروس ان��ت��رن��اش��ي��ون��ال شيب 
ش��ور(  )اوف  ش.م.ل.  ريجيستري 
المسجلة برقم /1802197/ رئيس 
ري���م���ون  ال���س���ي���د  االدارة  م���ج���ل���س 
 م��ن ق��ي��ود السجل 

ً
ال��خ��ون��د ن��ه��ائ��ي��ا

التجاري في بيروت.
يقدم  ان  مصلحة  ذي  ك��ل  ف��ع��ل��ى 
مهلة  خ��ال  اعتراضه  او  ماحظاته 

عشرة ايام من آخر تاريخ نشر.
الرقم المالي 1590351

بالتكليف امين السجل التجاري في 
بيروت مارلين دميان

تبليغ مجهول المقام
ان محكمة ايجارات بيروت برئاسة 
المدعى  ت��دع��و  خليل  ج��و  القاضي 
عيسى  حسين  ال��ك��ري��م  ع��ب��د  عليه 
لحضور جلسة 2015/6/1 واستام 
المقامة   2014/56 ال��دع��وى  اوراق 
حمود  محمد  حسين  ال��م��دع��ي  م��ن 
وال����رام����ي����ة الس����ق����اط ح����ق ال��م��دع��ى 
عليه من التمديد القانوني والزامها 
بتسليم المأجور الكائن في العقار 
/1450/ الباشورة للجهة المدعية.

رئيس القلم سامر طه

وثيقة تبليغ حكم مدني
ص�����ادر ع���ن ال��م��ح��ك��م��ة االب��ت��دائ��ي��ة 

التجارية في بيروت
غرفة الرئيس حبيب مزهر

قرار رقم 2014/749
1974/1450

ط���ال���ب ال���ت���ب���ل���ي���غ: ورث������ة ال���م���رح���وم 
بهجت العيسى: فاديا وليلى وهند 
االستاذ  وكيلهن  العيسى  بهجت 

مارون الياس تابت
ال��م��ط��ل��وب اب��اغ��ه��م: ف���ؤاد وغ��س��ان 
ال��ش��دي��اق مجهولي  وم��ن��ى ادم����ون 

محل االقامة.
الحكم  اب��اغ��ه��ا:  المطلوب  االوراق 
 1974/12/19 ب���ت���اري���خ  ال�����ص�����ادر 
وال��ق��اض��ي ب��ح��ل ال��ش��رك��ة ال��ع��ق��اري��ة 
ال���ح���دي���ث���ة ش���رك���ة ت���ض���ام���ن س��ج��ل 

 - ب��ي��روت   - ال��ت��ج��ارة - 66/17641 
ال���ورث���ة بنسبة  وت��ح��دي��د ح��ص��ص 
اعام حصر االرث الرسمي وتحديد 
جبور  منير  السيد  ال��ش��ري��ك  حصة 
بينما  فقط(  بالمئة  )اثنين  ب���%2 
المرحوم  لورثة  نسبة %98  تعود 
المدعى  وتضمين  العيسى  راج���ي 
ومبلغ  والمصاريف  الرسوم  عليهم 
عشرين ليرة لبنانية اتعاب محاماة. 
ح��ك��م��ا اع��ط��ي وأف���ه���م ع��ل��ن��ا ب��ت��اري��خ 
ال��واق��ع في 1974/12/19.  ص��دوره 
تاريخ  من  القانونية  المهل  تسري 
ال���ن���ش���ر وال����ل����ص����ق س����ن����دا ألح���ك���ام 
و/630/أ.م.م.   /408/ ال��م��ادت��ي��ن 
)م��ه��ل��ة االس��ت��ئ��ن��اف ث��اث��ون ي��وم��ا( 

باالضافة الى مهلة النشر.
رئيس القلم ديب ابو عبدو

تبليغ قضائي
م����ن م��ح��ك��م��ة ب����داي����ة ج���ب���ل ل��ب��ن��ان 
القاضي  برئاسة  بعبدا  في  الثالثة 
م��ح��م��د وس�����ام ال��م��رت��ض��ى ت��ق��دم��ت 
ال��م��س��ت��أن��ف��ة م���ي���رن���ا ف������ارس خ��ل��ف 
تطلب   2015/5746 باالستئناف 
ب���دل عن  ف��ي��ه تسلم س��ن��د تمليك 
 716,668 ال��ب��ال��غ��ة  للحصة  ض��ائ��ع 

سهما من العقار 861/ عاليه.
لكل ذي مصلحة التقدم باعتراضه 
ض��م��ن م��ه��ل��ة 16 ي���وم���ا م���ن ت��اري��خ 

النشر.
رئيس القلم جمانة المصري عويدات

انذار عام
للمكلفين بموجب جداول تكليف 

اساسية 

المتخلفين عن الدفع
ان رئيس بلدية مدينة النبطية

ب���ن���اء ع���ل���ى االع�������ان ال���م���ن���ش���ور ف��ي 
ع��دد 4 صفحة  الرسمية  ال��ج��ري��دة 
المتعلق   2015/1/22 تاريخ   556
بوضع جداول التكاليف االساسية 
جميع  ال��ى  يطلب  التحصيل،  قيد 
المكلفين بالرسوم البلدية بموجب 
جداول تكاليف اساسية عن سنة 
2015 الذين تخلفوا عن الدفع ان 
 الى تأدية ما يتوجب 

ً
يبادروا ف��ورا

عليهم من رسوم بلدية وذلك خال 
تاريخ  م��ن  يوما  عشر  مهلة خمسة 
ن��ش��ر ه���ذا االن�����ذار ف��ي صحيفتين 
يوميتين، وذلك تحت طائلة حجز 
المنقولة  وغ��ي��ر  المنقولة  ام��وال��ه��م 
وبيعها في المزاد العلني الستيفاء 
عليهم  المتوجبة  ال��رس��وم  البلدية 
عما بالمادة 112 من قانون الرسوم 

البلدية رقم 88/60.
مدينة النبطية في 2015/3/11

التكليف 588
رئيس بلدية النبطية د. احمد كحيل

تبليغ
ص�����ادر ع���ن دائ������رة ت��ن��ف��ي��ذ زح���ل���ة - 

الرئيسة ربى أبو خاطر
النعامي، المقيم  الى سمير جوزف 
 ف���ي م��ك��م��ة - ق���ب ال��ي��اس، 

ً
س��اب��ق��ا

المجهول محل االقامة.
ال��خ��ط��ي��ب  روال  االس�����ت�����اذة  ت��ن��ف��ذ   
ضدكم بالمعاملة رقم 2014/465 
/216500/دوالر  بقيمة  ش��ي��ك��ات 

اميركي عدا الرسوم والفوائد.
المنفذ  ال��دائ��رة  ت��دع��و ه��ذه  وعليه 

للحضور   
ً
قانونا يمثله  من  أو  عليه 

��غ اإلن��������ذار ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ّ
ال���ي���ه���ا ل��ت��ب��ل

 2014/5/15 ت��اري��خ  ال��ح��ج��ز  وق����رار 
وق���������رار ال���ح���ج���ز االض������اف������ي ت���اري���خ 
التبليغ يتم   بأن 

ً
2014/5/22 علما

 
ً
 بإنقضاء مهلة عشرين يوما

ً
قانونا

م��ن نشر ه��ذا االع���ان، وي��ص��ار بعد 
اإلنذار  المهلة ومهلة  إنقضاء هذه 
وال���ح���ج���ز ال��ب��ال��غ��ة ع���ش���رة أي�����ام ال��ى 
وإذا  التنفيذ بحقه أص��واًل،  متابعة 
نطاق  إق��ام��ة ضمن  محل  يتخذ  ل��م 
ه���ذه ال���دائ���رة ف��ي��ت��م إب���اغ���ه جميع 
االوراق في قلم الدائرة عمًا بالمواد 

402 و449 و837 أصول مدنية.
رئيس الكتبة محمد البرجي

فقرة حكمية
ت����دع����و م��ح��ك��م��ة ب����داي����ة ال��ن��ب��ط��ي��ة 
نسرين  السيدة  الرئيسة  برئاسة 

علوية
عبدالله  وائ��ل  القاضيين  وعضوية 

ويوال غطيمي
مختار  أح��م��د  ض��ده��م:  المستدعى 
ومنير وبدرالدين وحسين وابراهيم 
األنسي  وزي��ن��ب محمد علي  ورق��ي��ة 
وع����ب����د ال����ب����اس����ط وم���ح���م���د ح���س���ان 
اللطيف  ع��ب��د  وع��ل��ي  اللطيف  ع��ب��د 
وصباح عبد اللطيف ومحمد سليم 
وم��ص��ط��ف��ى ري����اض وص��ف��ي��ة أحمد 
ج�����ال ال����دي����ن وإن����ع����ام م��ح��م��د ن��ج��ا 
وم��ح��م��د ش��ف��ي��ق م��ح��م��د ع��ل��ي ج��ال 
ال��دي��ن وزه����رة ال��ب��ط��ح��ي��ش وه��دي��ة 
سعد الدين عياني. وهنية وزهية 
واحمد زهير ومحمد عدنان وعائدة 
م��ح��م��د ج��م��ال اح��م��د ج���ال ال��دي��ن. 
ونفيسة وعبد الرحمن وعلي عصام 

وخ���ي���ري���ة وص��ب��ح��ي��ة م��ح��م��د م�����راد. 
وس��م��ي��ر وأس����ام����ة وب���س���ام وس��ه��ي��ر 
ومهى وه��دى حسن ح��وري. وبهاء 
ون��اه��د وه��ان��ي وري��م��ا اح��م��د معين 
ال��زي��ن. ونعمت وع��ف��ت محمد دّي��ة 
ووداد غندور وراج��ي سليم البربير 
وم��ل��ف��ي��ن��ا إل����ي����اس ع����ب����ود. وم��ح��م��د 
وعادلة  العظيم  الدين وعبد  صاح 
م��ح��م��د تحسين  ون���ج���ا  وخ���ال���دي���ة 
ال���خ���ي���اط. وع���ب���د ال���رح���م���ن واح���م���د 
وف��اط��م��ة وم��ري��م محمد رض���ا ال��زي��ن 
الستام  الزين  الدين  بهاء  ومحمد 
ص�������ورة ال���ح���ك���م ال�����ص�����ادر ب���ت���اري���خ 
القرار  برقم  والمسجل   2015/1/27
ع��دم  ب���إع���ان  وال��ق��اض��ي   2015/11
ال���ع���ق���ار 78/ م����ن م��ن��ط��ق��ة  ق��اب��ل��ي��ة 
 وط���رح���ه 

ً
ح���ب���وش ل��ل��ق��س��م��ة ع���ي���ن���ا

أس��اس  على  العلني  ب��ال��م��زاد  للبيع 
/3346800/د.أ.  ال����ط����رح  س���ع���ر 
)ث���اث���ة م��اي��ي��ن وث��اث��م��اي��ة وس��ت��ة 
 
ً
وث��م��ان��م��اي��ة دوالرا أل����ف  وأرب����ع����ون 
( وت�����وزي�����ع ن���ات���ج ال��ث��م��ن 

ً
أم���ي���رك���ي���ا

الجهة  وال��م��ص��اري��ف بين  وال��رس��وم 
المستدعية هاني خفاجة ورفيقته 
ب���وك���ال���ة ال���م���ح���ام���ي اح���م���د م��ع��ت��وق 
والمستدعى ضدهم محمد الشماع 
المفصلة  للحصص   

ً
وف��ق��ا ورف��اق��ه 

ف���ي م��ت��ن ال��ح��ك��م وب��اع��ت��ب��ار ت��ق��ري��ر 
ال��خ��ب��ي��ر ع��ب��دال��ل��ه ح����رب وم��رف��ق��ات��ه 
 ال يتجزأ م��ن ه��ذا الحكم بعد 

ً
ا ج���زء

ادخال التعديات عليه التي تتاءم 
والنتيجة وتضمين الفرقاء الرسوم 

والنفقات كل بحسب حصته.
.
ً
مهلة االستئناف 30 يوما

رئيس القلم فاطمة فحص

اعالن 
ي����دع����و ق����ل����م م���ح���ك���م���ة اس���ت���ئ���ن���اف 
االول��ى  الغرفة   - المدنية  النبطية 
- ال����س����ي����دة رل������ى م����وس����ى ح��دي��ب 
أوراق  إلس�����ت�����ام  ال����ي����ه  ل���ل���ح���ض���ور 
الدعوى رقم 2015/634 المتكونة 
ب��ي��ن ال��م��س��ت��أن��ف ال���دك���ت���ور أح��م��د 
ج��م��ي��ل ح�����درج ب���وج���ه ال��م��س��ت��أن��ف 
وعليها  احمد شهاب.  ص��اح  عليه 
نطاق  إق��ام��ة ضمن  محل  تتخذ  أن 
بمحام  ممثلة  تكن  لم  ما  المحكمة 
 ل��ه��ا 

ً
 م����خ����ت����ارا

ً
ي���ع���د م��ك��ت��ب��ه م���ق���ام���ا

بواسطة  االوراق  إب��اغ��ه��ا  ج���از  وإال 
لوحة  على  والتعليق  القلم  رئيس 
 
ً
اإلعانات وذلك خال عشرين يوما

يلي النشر.
النبطية في 2015/3/19

رئيس القلم علي ابراهيم

اعالن
في  االستئنافية  االستماك  لجنة 

لبنان الجنوبي
رئيسها القاضي احمد المعلم

تاريخ   76/4 رق��م  بالمرسوم  ع��م��ًا 
ب��اع��ت��ب��ار  ال���ق���اض���ي   2012/2/25
االش���غ���ال ال��ع��ائ��دة ل��م��ش��روع إن��ش��اء 
م��ل��ع��ب ب���ل���دي وح���دي���ق���ة ع���ام���ة في 
جرنايا وينزع الملكية من العقارات 

التابعة للمالكين السادة:
1- ي���وس���ف ف�����ارس ن��خ��ل��ه ال��ح��اي��ك 
العقار رق��م 472/ج��رن��اي��ا رقم  مالك 

الدعوى 2013/140.
الحايك  عبدالله  ط��ن��وس  ورث���ة   -2
م���ال���ك ال���ع���ق���ار رق�����م 473/ج����رن����اي����ا 
وب���ن���اء   2013/141 ال����دع����وى  رق�����م 

المعدلة   15 للمادة   
ً
وان��ف��اذا عليه 

م����ن ق����ان����ون اص�������ول ال���م���ح���اك���م���ات 
المدنية تدعوكم لجنة االستماك 
مكتب  ال��ى  للحضور  االستئنافية 
في  المعلم  احمد  القاضي  رئيسها 
قصر العدل في صيدا وذل��ك نهار 
 2015/4/17 ف���ي  ال���واق���ع  ال��ج��م��ع��ة 
ال��س��اع��ة ال���ع���اش���رة ل��ح��ض��ور جلسة 
المحاكمة وتبلغ نسخة عن محضر 
 2015/3/13 ت��اري��خ  حسي  كشف 
وب�����ح�����ال ع�������دم ح����ض����ورك����م ت���ج���ري 

 لاصول. 
ً
 وفقا

ً
المحاكمة غيابا

لجنة االستمالك االستئنافية 

في لبنان الجنوبي

تبليغ فقرة حكمية
الرابعة  لبنان  جبل  ب��داي��ة  محكمة 
في بعبدا برئاسة القاضي رين مطر 
ن��زي��ه حسين  ال��م��دع��ى عليه  ت��دع��و 
 2014/155 ال��ق��رار  لتبلغ  سليمان 
ال�����ص�����ادر   2014/7/10 ت������اري������خ 
المقدمة   2013/4618 ب��ال��دع��وى 
الحاق  ابتسام جميل  المدعية  من 
والرامي الى إلزامك بتسجيل 1200 
 B س��ه��م م��ن ال��ق��س��م رق���م 11 ب��ل��وك
من العقار رقم 4242/الشياح على 

اسم المدعية.
 من 

ً
م��ه��ل��ة االس���ت���ئ���ن���اف 30 ي���وم���ا

تاريخ النشر. 
رئيس القلم جمانة المصري عويدات

اعالن قضائي
بتاريخ 2015/2/24 أعلنت محكمة 
االف����اس ف��ي ج��ب��ل ل��ب��ن��ان برئاسة 
وعضوية  الله  عبد  جمال  القاضي 

ك�����ل م�����ن ال���ق���اض���ي���ي���ن س��ت��ي��ف��ان��ي 
ال��راس��ي وران ال��ح��اج، شهر اف��اس 
ف������وزي اي���ل���ي���ا خ���ي���رال���ل���ه، وت��ح��دي��د 
ب���داي���ة ت��وق��ف��ه ع���ن ال���دف���ع ب��ت��اري��خ 
رئ���ي���س  وت���ع���ي���ي���ن   2013/8/24
الله  عبد  جمال  القاضي  المحكمة 
 ع���ل���ى ال��ت��ف��ل��ي��س��ة 

ً
 م���ش���رف���ا

ً
ق���اض���ي���ا

وال��م��ح��ام��ي ان����دره ال��س��رن��وك وك��ي��ًا 
لها.

الحقوق  وأصحاب  الدائنين  فعلى 
التقّدم بطلبات اثبات دينهم خال 
تاريخ  من   

ً
يوما عشر  مهلة خمسة 

النشر لدى مكتب وكيل التفليسة 
- شارع  البوشرية  الكائن في سد 
- طابق  م��ق��ص��ود  ال��ص��اغ��ة - سنتر 
 -  01/902501 ه�����ات�����ف:   - أول 

03/777878
رئيس القلم جمانة المصري عويدات

تبليغ قضائي
م����ن رئ���ي���س م��ح��ك��م��ة ب����داي����ة ج��ب��ل 
ل��ب��ن��ان ال��راب��ع��ة ف��ي ب��ع��ب��دا ال��ق��اض��ي 
المستدعون يسرا  رين مطر تقدم 
حسين عامة وابراهيم وعدال بشير 
 2014/5279 باالستدعاء  ال��خ��ازن 
ي��ط��ل��ب��ون ف��ي��ه ش��ط��ب اش����ارة حجز 
ت����اري����خ   696 ي����وم����ي  اح����ت����ي����اط����ي 
صادر  احتياطي  حجز   1995/6/5
عن دائرة تنفيذ بعبدا رقم 95/91 
العقار  الرابع عن  القسم  راجعه عن 

A/8/61 حارة حريك.
ك����ل م����ن ل����ه اع�����ت�����راض ي��س��ت��ط��ي��ع 
المحكمة  أم��ام قلم هذه  التقدم به 
 من تاريخ 

ً
خال مهلة عشرين يوما

النشر. 
رئيس القلم جمانة المصري عويدات

اعالنات رسمية

سيارات

وفاة
تقام صاة غروب وجناز لراحة نفس 

المرحومة المربية
جولي متري الحاج

ارملة المرحوم الياس زكريا
المتوفاة في المهجر.

إب�����ن ال���ف���ق���ي���دة وائ������ل وع���ائ���ل���ت���ه )ف���ي 
المهجر(

شقيقة بترو متري الحاج وعائلته 
أوديت زوجة نبيه عوده وعائلتها

الياس  المرحومين  شقيقيها  عائلتا 
وإميل 

عائلة شقيقتها المرحومة ماري زوجة 
المرحوم ايليا منذر

وأن���س���ب���اؤه���م ف����ي ال����وط����ن وال��م��ه��ج��ر 
ينعونها بمزيد االسى.

تقام صاة غروب وجناز لراحة نفسها 
الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم السبت 
ال��ن��ب��ي  ك��ن��ي��س��ة  ف���ي   2015 آذار   21

الياس للروم األرثوذكس، الحدت.
لكم من بعدها طول البقاء.

تقبل التعازي بعد الجناز في صالون 
الكنيسة لغاية السابعة مساًء.

انتقلت إلى رحمته تعالى
راغدة إبراهيم خوري

زوجة موريس اديب جهشان
ابنتها ندى 

شقيقة حنا ونبيل وعائلتاهما
غادة زوجة الياس حداد وعائلتها
وأنسباؤهم ينعونها بمزيد االسى.

يحتفل بالصاة لراحة نفسها الساعة 
ال��راب��ع��ة بعد ظهر غ��د األح���د 22 آذار 
2015 في كنيسة النبي الياس للروم 

األرثوذكس، الحدت.
ت��ق��ب��ل ال���ت���ع���ازي ق��ب��ل ال���دف���ن وب��ع��ده 
ف������ي ص����ال����ون  م����ن����ه  واالث�����ن�����ي�����ن 23 
عشرة  الحادية  الساعة  من  الكنيسة 

ظهرًا ولغاية السابعة مساًء.

ابن الفقيدة رفيق مهاب
شقيقتها ايان الشماس

زوجة شقيقها هياري ارملة المرحوم 
فوزي الشماس

ابنتا شقيقها د. ماري زوجة د. زياد 
مسعد وعائلتها

جوديث زوجة سامي ضاهر وعائلتها
ينعون فقيدتهم الغالية المرحومة
فيوالت عبد الله الشماس

غ��دًا  نفسها  ل��راح��ة  ب��ال��ص��اة  يحتفل 
الثالثة  االح��د 22 آذار 2015 الساعة 
بعد الظهر في كنيسة رقاد السيدة 

في اميون.
تقبل التعازي يوم الدفن من الساعة 
ال��ح��ادي��ة ع��ش��رة ق��ب��ل ال��ظ��ه��ر ول��غ��اي��ة 
 23 والثلثاء  واالثنين  مساء  السابعة 
ال��ث��ال��ث��ة بعد  ال��س��اع��ة  و24 م��ن��ه م���ن 
قاعة  في  مساء  السابعة  حتى  الظهر 

كنيسة السيدة في اميون.

انتقل إلى رحمته تعالى
بديع سليم أبو مراد

قائمقام عاليه )سابقًا(
زوجته سعاد حنا البارودي

 )GINO أوالده رائد )الفنان جينو
ووئام

وضياء وعائاتهم
العميد بهيج ود. أديب ود.  أشقاؤه 
وكريم  مفيد  د.  وال��م��رح��وم��ي��ن  ام��ي��رة 

والقاضي نصير.
تقام الصاة الساعة الثانية عشرة ظهر 
غد األحد 22 آذار 2015 في كنيسة 
مار جاورجيوس األرثوذكسية، عاليه 
)الحي الغربي(، بعدها يصل الجثمان 
الى مدفن العائلة في القرعون وتقبل 
ال���دف���ن ف���ي كنيستها  ب��ع��د  ال��ت��ع��ازي 

حتى الساعة السابعة مساًء.
األث��ن��ي��ن 23 منه في  ال��ت��ع��ازي  تقبل 
ص����ال����ون ك��ن��ي��س��ة م������ار ج���اوج���ي���وس 
)ع��ال��ي��ه(، م��ن ال��س��اع��ة ال��ح��ادي��ة عشرة 

قبل الظهر ولغاية السادسة مساًء.

بنات الفقيدة تريز زوجة مياد متى 
وعائلتها )في المهجر(

ب��ول��ي��ن زوج����ة ال���م���رح���وم ظ��ري��ف م���راد 
وعائلتها )في المهجر(

نينات زوجة الدكتور انطوان الصياح 
وعائلتها

ايزابيل
ع��ائ��ل��ة اب��ن��ه��ا ال���م���رح���وم ط���ون���ي )ف��ي 

المهجر(
وان���س���ب���اؤه���م ف����ي ال����وط����ن وال��م��ه��ج��ر 

ينعون كبيرتهم الغالية المرحومة
بنيتا بلنكة روزا 

الياس ناصيف
ارملة المرحوم امين جبرائيل ناصيف

يحتفل بالصاة لراحة نفسها الساعة 
الثالثة بعد ظهر اليوم السبت 21 آذار 
عبدا  القديسين  كنيسة  ف��ي   2015

وفوقا، بعبدا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وغدًا 
االح��د 22 منه ف��ي ص��ال��ون الكنيسة 
من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر 

ولغاية الساعة السادسة مساًء.

زوج الفقيدة بولس إبراهيم صفير
أوالدها روني

األخ فادي
هاني

وع������م������وم ع������ائ������ات ص����ف����ي����ر، ش������اال، 
شدياق، عكره، برنس، ابي ناصيف، 
ح���ن���ا، ط���وي���ل���ه، ك�������ّاب، غ����رّي����ب وم���ن 
والمهجر  ال��وط��ن  ف��ي  إليهم  ينتسب 

ينعون بمزيد من الرجاء والقيامة
نورما جرجس شالال

ال��م��ن��ت��ق��ل��ة ال����ى رح��م��ت��ه ت��ع��ال��ى أم��س 
الجمعة 20 آذار 2015. 

يحتفل بالصاة لراحة نفسها الساعة 
الثانية بعد ظهر غد األحد 22 منه في 

كنيسة مار يعقوب، جبيل.
الدفن  األح��د قبل  غ��دًا  التعازي  تقبل 
وب�����ع�����ده ف�����ي ص�����ال�����ون ك���ن���ي���س���ة م����ار 

يعقوب، جبيل، والسبت واالثنين 21 
و23 منه في صالون كنيسة مار يوحنا 
ال��م��ع��م��دان، األش���رف���ي���ة، ش����ارع ادي���ب 
اسحق، من الساعة الحادية عشرة قبل 

الظهر ولغاية السادسة مساًء.

زوجة الفقيد حنه ابي اسعد 
اوالده ايلي وزوجته ريموند سركيس 

وعائلتهما
بسام وزوجته كاتيا ابي نادر وعائلتهما
ف��������ادي وزوج������ت������ه ن����ج����وى س��ل��وك��ج��ي 

وعائلتهما
ب����ن����ات����ه ان����ي����ت����ا زوج��������ة س���م���ي���ر خ�����وري 

وعائلتهما
فاديا زوجة انطوان مطر وعائلتهما

عايدة
شقيقاه عائلة المرحوم ابراهيم الياس 

خليفة
عائلة المرحوم حنا الياس خليفة

زوجة  انيتا  المرحومة  عائلة  شقيقاته 
المرحوم عبد النور عبد النور

م����اري ارم���ل���ة ال��م��رح��وم م��ل��ح��م سليمان 
وعائلتها

ع��ائ��ل��ة ال��م��رح��وم��ة ت��ري��ز زوج���ة اب��راه��ي��م 
الدوماني

ح���ا ارم���ل���ة ال���م���رح���وم ي��وس��ف ال��خ��وري 
السمراني وعائلتها

وانسباؤهم ينعون فقيدهم المرحوم
يوسف الياس خليفة

يحتفل بالصاة لراحة نفسه الساعة 
الثالثة بعد ظهر اليوم السبت 21 آذار 
2015 في كنيسة مار عبدا الرعائية، 

جاج.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في 
صالة الرعية في جاج واالحد واالثنين 
22 و 23 منه في صالون كنيسة مار 
ال��س��اع��ة الثانية  ال��ف��ن��ار، م��ن  ش��رب��ل، 

عشرة ظهرًا ولغاية السابعة مساًء.

زوج الفقيدة المهندس فايز متري
والدتها ماري المقدسي

وزوجته  متري  ايلي  المهندس  ابنها 

ساشا توما وعائلته
ال��م��رح��وم ع��ب��د الله  بناتها رل���ى ارم��ل��ة 

المسلم وعائلتها
ال����س����ي زوج��������ة س����ي����م����ون ط���ان���ي���وس 

وعائلتها
ماريا

لينا زوجة ميشال سعد وعائلتها
شقيقاها الياس معوض بربر
يعقوب معوض بربر وعائلته

شقيقاتها ماتيل زوجة الياس عساف
مهى زوجة فؤاد سالم وعائلتها

لينا زوجة بهاء الياس سويد وعائلتها
ندى زوجة مجيد دابلة

ريما زوجة الياس الرحباني وعائلتها
فقيدتهم  االس���ى  م��ن  بمزيد  ينعون 

الغالية المرحومة
رنده انطانيوس معوض بربر

يحتفل بالصاة لراحة نفسها الساعة 
االحد  غد  بعد ظهر  والنصف  الثالثة 
تجلي  ك��ن��ي��س��ة  ف���ي   2015 آذار   22

الرب، شكا.
ت��ق��ب��ل ال���ت���ع���ازي ق��ب��ل ال���دف���ن وب��ع��ده 
في  منه  و24   23 والثلثاء  واالث��ن��ي��ن 
ق���اع���ة ال��ك��ن��ي��س��ة م����ن ال���ث���ال���ث���ة ح��ت��ى 

السابعة مساًء.

الخوري  الفقيد سهام سمعان  زوج��ة 
)م���دي���ر ب���وال���ص ال��ت��أم��ي��ن ف���ي ش��رك��ة 

ALICO سابقًا(
ابنه المهندس فارس
شقيقه منح وعائلته

ش��ق��ي��ق��ات��ه غ��ل��وري��ا أرم��ل��ة ف��اي��ز فرحة 
وعائلتها

السي زوجة ميشال نصورة وعائلتها
ليلى أرملة صبحي حوا وعائلتها

نهاد وعائلتها
أوالد عمه المرحوم فوزي وعائاتهم
أوالد عمه المرحوم رائف وعائاتهم
أوالد عمه المرحوم أديب وعائاتهم

أوالد عمته المرحومة آني شفيق عيد 
وعائاتهم

ب��رك��ات  ف�����ؤاد  ال���م���رح���وم  أوالد خ���ال���ه 

وعائاتهم
أرملة خاله المرحوم الفريد بركات

أش��ق��اء زوج��ت��ه غ����ازي، غ��س��ان، رستم 
والدكتور غطاس وعائاتهم

ديبة  سهيل  ن��ادي��ا  زوج��ت��ه  شقيقتا 
وع���ائ���ل���ت���ه���ا، ن����ج����اة س����ام����ي ال����خ����وري 

وعائلتها
وعموم عائات سمارة وخوري وبركات 
وع���ي���د وط��راب��ل��س��ي وف���رح���ة ون���ص���ورة 
وح������وا ودي����ب����ة وع���ب���ا وع����م����وم أه���ال���ي 
وأنسباؤهم  مرجعيون  ج��دي��دة  ب��ل��دة 
والمهجر ينعون فقيدهم  الوطن  في 

المرحوم
سالم فارس سمارة

ت��ق��ام ص��اة ال��ج��ن��از ل��راح��ة نفسه غدًا 
الثانية  الساعة  آذار 2015  األحد 22 
عشرة والنصف بعد الظهر في كنيسة 
ن��ي��اح ال��س��ي��دة االرث��وذك��س��ي��ة، رأس 
بيروت، ثم ينقل جثمان الفقيد الى 
مسقط رأسه جديدة مرجعيون حيث 
البخور في كنيسة  تقام ص��اة وض��ع 
م��ار ج��رج��س ل��ل��روم االرث���وذك���س، ثم 

يوارى في مدفن العائلة.
الساعة  من  الجناز  قبل  التعازي  تقبل 
الكنيسة  ص��ال��ون  ف��ي  صباحًا  العاشرة 
م��ن��ه  و24   23 وال����ث����ل����ث����اء  واالث����ن����ي����ن 
ف����ي ص����ال����ون ك��ن��ي��س��ة ن���ي���اح ال��س��ي��دة 
االرثوذكسية، رأس بيروت، من الساعة 
العاشرة صباحًا ولغاية السادسة مساء.

تعاز
الفقيدة سيمون جميل شكري  اب��ن 

كرم زوجته ارليت سعد وعائلتهما
بناتها بدرا زوجة بطرس فارس الحاج 

وعائلتها
ناهية زوجة مكرم ابو شقرا وعائلتها

ابو  فيوليت زوج��ة االستاذ سركيس 
زيد وعائلتها

هدى وعائلتها
يوسف  ال��م��رح��وم  عائلة  زوج��ه��ا  اوالد 

كرم
عائلة المرحوم البير كرم

روز ارملة المرحوم بربر يوسف طيون 
وعائلتها

ينعون المرحومة
آفلين سمعان شاهين كرم

)أم سيمون(
ارملة المرحوم جميل شكري كرم

آذار   21 السبت  اليوم  التعازي  تقبل 
2015 من الساعة الحادية عشرة قبل 
قاعة  في  مساًء  السابعة  حتى  الظهر 

كنيسة مار يوحنا المعمدان، زغرتا.

ي��ت��ق��دم م��وظ��ف��و ش���رك���ات ال���ص���اروج 
ل�����إن�����ش�����اءات وس���ي���ن���رج���ي وم��ج��ي��س 
وج���ي���وس���ول وت����راف����و وغ�����ام وم��ص��ي��ره 

العالمية
من مديرها العام، عضو مجلس االدارة 

المهندس سمعان جميل كرم
بأحر التعازي بوفاة والدته

افلين شاهين كرم
)ام سيمون(

رحمها الله

آل األتاسي ينعون ببالغ األسى
الدكتور طارق األتاسي

المتوفى في دمشق صباح السبت 14 
آذار 2015.

تقام التعازي في بيروت غدًا األحد 22 
األتاسي  اذار 2015 في منزل هاشم 
في عين التينة، بناية انترناسيونال، 
)م��ق��اب��ل ف��ن��دق ت��ك��اي��ا(، ف���ي ال��ط��اب��ق 
الرابعة بعد الظهر  الساعة  الرابع، من 

ولغاية الساعة التاسعة مساء.
طول  بعده  من  ولكم  الرحمة  للفقيد 

البقاء.

زوج��ت��ه  ك��ري��س��ت��ي��ان  ال��ف��ق��ي��دة  أوالد 
سميا بردويل وولداهما، مايا والكسي

باتريك هيبير وولداهما،  ديان زوجة 

كارولين، كريم زوجته اوريان وإبنهما 
إدوار

وإبنتهما،  الحجار  هيثم  زوج���ة  ك��ل��ود 
يارا وليان

ش��ق��ي��ق��اه��ا ش�����ارل ف�����ّرا زوج���ت���ه ن��ادي��ا 
توتنجي وعائلتهما )في المهجر(
سمير فّرا وعائلته )في المهجر(

كريم  روجيه  أرملة  اليز  حميها  أوالد 
وولدها، بيار

أوالد المرحومة بيرت البستاني ارملة 
ارمين زوفيكيان وعائاتهم

فّرا، واكيم،  وعموم عائات بستاني، 
توتنجي،  ال��ح��ج��ار،  هيبير،  ب���ردوي���ل، 
كريم، زوفيكيان ومن ينتسب اليهم 

في الوطن والمهجر ينعون 
الكسندرا فضل الله فّرا

ارملة المرحوم
السفير ايلي يوسف البستاني

المنتقلة الى رحمته تعالى األحد 15 
آذار 2015.

ت��ق��ب��ل ال���ت���ع���ازي ال����ي����وم ال���س���ب���ت 21 
منه ف��ي ص��ال��ون كنيسة م��ار م���ارون، 
الجميزة من الساعة الثالثة بعد الظهر 

حتى السابعة مساًء.

بنات الفقيد لينا لور )كريستيان(
مونيك

ايرين زوجة كريم طرابلسي وعائلتها
وع������م������وم ع������ائ������ات س����ت����ي����ج����ر، ه���ب���ر، 
ع��ك��ر، ط��راب��ل��س��ي، اب���و خ��ي��ر، ج��ب��ر، زك��ا 
وان���س���ب���اؤه���م ف����ي ال����وط����ن وال��م��ه��ج��ر 
ي��ن��ع��ون ب��م��زي��د م���ن ال���ح���زن واالس����ى 

فقيدهم المأسوف عليه المرحوم
المهندس 

مارسيل برتولد ستيجر 
زوجته المرحومة سعدى زيدان الهبر

آذار   21 السبت  ال��ي��وم  ال��ت��ع��ازي  تقبل 
2015 في صالون الكنيسة االنجيلية 
ال���ح���رة، ال��م��ت��ح��ف ط��ري��ق ال��ش��ام )بناية 
االوليفيتي سابقا(، من الساعة الثانية 
بعد الظهر حتى الساعة السابعة مساء.
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آذار 2015  االح���د 22  غ���دًا  ت��ص��ادف 
ذكرى مرور اسبوع على وفاة فقيدنا 

الغالي المرحوم
األستاذ 

عبدالكريم سليم مصطفى
زوجته السيدة هالة محمود حالب

ولداه الدكتور غسان والدكتورة رنا
صهره المهندس خالد سكاف

شقيقاه المرحومان حسن والصيدلي 
حسين سليم مصطفى

صهراه لشقيقتيه المرحومان حبيب 
بزي وفهد داغر.

الطاهرة  ع��زاء عن روح��ه  يقام مجلس 
وغ��دًا   2015 آذار   21 ال��س��ب��ت  ال��ي��وم 
األح������د 22 م���ن���ه األس����ب����وع ال���ع���اش���رة 
صباحًا في مجمع الحاج موسى عباس 

في بنت جبيل.
ال�����راض�����ون ب���ق���ض���اء ال����ل����ه وق��������دره آل 
مصطفى وحالب وسكاف والرز وبزي 
وداغ����ر وع��ب��دال��ل��ه وع��م��وم أه��ال��ي بنت 

جبيل.

ذكرى اربعين
في ذكرى مرور اربعين يومًا على وفاة 

المأسوف عليه
الياس وديع سماحه

ي���ق���ام ق������داس وج����ن����از ل����راح����ة ن��ف��س��ه 
االحد  غد  قبل ظهر  العاشرة  الساعة 
النبي  آذار 2015 في كاتدرائية   22

الياس، الخنشارة.
عائلة الفقيد تدعو االهل واالصدقاء 

الى مشاركتها الصالة.

في ذكرى مرور اربعين يومًا على وفاة 
المأسوف عليها
جـمـال فــــرح

)المولودة منصف(
والدة روجيه، ماغي، ماي، لينا وايلي

ي���ق���ام ق�����داس وج���ن���از ل���راح���ة نفسها 
الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم السبت 
21 آذار 2015 في كنيسة مار جرجس 
ل��ل��روم االرث��وذك��س، االش��رف��ي��ة، قرب 

مستشفى الروم.
عائلة الفقيدة تدعو االهل واالصدقاء 

الى مشاركتها الصالة.

بمناسبة مرور اربعين يومًا على وفاة 
المأسوف عليه المرحوم

جودت رزق الله عضومية
ي���ق���ام ق������داس وج����ن����از ل����راح����ة ن��ف��س��ه 
ال���س���اع���ة ال���ح���ادي���ة ع���ش���رة وال��ن��ص��ف 
آذار 2015  االح���د 22  غ��د  قبل ظهر 
ف���ي ك��ن��ي��س��ة س��ي��دة اإلن��ت��ق��ال ل��ل��روم 
ال��م��ل��ك��ي��ي��ن ال��ك��اث��ول��ي��ك، أت��ش��ي��ن��اك، 

األشرفية.
ع��ائ��ل��ة ال��ف��ق��ي��د وان��س��ب��اؤه��م ي��دع��ون 
االهل واالصدقاء لمشاركتهم الصالة 

لراحة نفسه.

بمناسبة مرور أربعين يومًا على وفاة 
المأسوف عليه المرحوم
خليل يعقوب رميا

يقام قداس وجناز لراحة نفسه الساعة 
العاشرة صباح غد األحد 22 آذار 2015 

في كنيسة مار الياس، القنطاري.
عائلة الفقيد وأنسباؤهم يدعون األهل 
لراحة  الصالة  لمشاركتهم  واألص��دق��اء 

نفسه.

بمناسبة مرور أربعين يومًا على وفاة 
المأسوف عليها

خليلة نصر ناشف
ي���ق���ام ق�����داس وج���ن���از ل���راح���ة نفسها 
قسطنطين  القديسين  كنيسة  في 
الكاثوليك  الملكيين  للروم  وهيالنة 
)ال��م��ط��ب��ع��ة ال��ب��ول��س��ي��ة(، ج��ون��ي��ة، غ��دًا 
األح��د 22 آذار 2015 الساعة 11:30 

قبل الظهر.

في ذكرى مرور اربعين يومًا على وفاة 
المرحومة

سلوى ضو
)المولودة ربيز(

ي���ق���ام ق�����داس وج���ن���از ل���راح���ة نفسها 
الثانية عشرة ظهر غد االحد  الساعة 
م���ار  ك��ن��ي��س��ة  ف����ي   2015 آذار   22

الياس، القنطاري.
عائلة الفقيدة تدعو االهل واالصدقاء 

الى مشاركتها الصالة.

في ذكرى مرور اربعين يومًا على وفاة 
المأسوف عليها

عدال رشيد مسعود
ارملة المرحوم شكري دعيبس

ي���ق���ام ق�����داس وج���ن���از ل���راح���ة نفسها 
الثانية عشرة ظهر غد االحد  الساعة 
ق��ل��ب  ك��ن��ي��س��ة  ف����ي   2015 آذار   22

يسوع، جادة سامي الصلح، بدارو.
عائلة الفقيدة تدعو االهل واالصدقاء 

الى مشاركتها الصالة لراحة نفسها.

في ذكرى مرور اربعين يومًا على وفاة 
المأسوف عليه

فؤاد نقوال لّطوف
ي���ق���ام ق������داس وج����ن����از ل����راح����ة ن��ف��س��ه 
غد  قبل ظهر  الحادية عشرة  الساعة 
كنيسة  ف���ي   2015 آذار   22 االح����د 
الكاثوليك،  الملكيين  الروم  مطرانية 

طريق الشام.
عائلة الفقيد تدعو االهل واالصدقاء 

الى مشاركتها الصالة لراحة نفسه.

بمناسبة مرور اربعين يومًا على وفاة 
المأسوف على صباها

ميالني طوني فريحة
ت����ق����ام ص������الة ج����ن����از ل�����راح�����ة ن��ف��س��ه��ا 
ال��س��اع��ة األول����ى ب��ع��د ظ��ه��ر غ��د االح��د 
22 آذار 2015 في كنيسة القديس 
ن����ي����ق����والوس ل�����ل�����روم االرث������وذك������س، 

تعاز
انتقل الى رحمته تعالى
انطوان عبدو صقر

زوجته عايده مخايل مراد
وميشلين  وروج���ي���ه  م��ي��ش��ال  أوالده 
زوج�������ة ال���ع���م���ي���د ال���م���ت���ق���اع���د ي��وس��ف 

سالمي وعائلتها
شقيقاه جوزف ونقوال وعائلتاهما

شقيقته نينات
وأنسباؤهم ينعونه بمزيد االسى.

آذار   21 السبت  اليوم  التعازي  تقبل 
2015 في صالون كنيسة القديسين 
ع����ب����دا وف�����وق�����ا، ب���ع���ب���دا، م����ن ال���س���اع���ة 
ال���ح���ادي���ة ع���ش���رة ق��ب��ل ال��ظ��ه��ر ل��غ��اي��ة 

السادسة مساًء.

زوجة الفقيد سهام يوسف زينا رحمه
اش���ق���اؤه ح��ن��ا زوج���ت���ه م��ل��ك��ه ال���ب���واري 

واوالدهما وعائالتهم
ي���وس���ف  ال�����م�����رح�����وم  ش���ق���ي���ق���ه  اوالد 

وعائالتهم
ال��م��رح��وم ميالد  ارم��ل��ة شقيقه  اليس 

واوالدها وعائالتهم
المرحوم سمعان  ارملة شقيقه  اميرة 

واوالدها وعائالتهم
شقيقاته ماري ارملة المرحوم جوزف 

يعقوب الحلو 
حنه ارملة المرحوم انطوان طانيوس 

محفوظ واوالدها وعائالتهم
زوج شقيقته  ب��ي��الن  اس��ع��د  ل��وي��س 

المرحومة صوفيا واوالده وعائالتهم
ينعون المرحوم

بشاره جبور مونس
ت��ق��ب��ل ال��ت��ع��ازي ال���ي���وم ال��س��ب��ت وغ���دًا 
االحد 21 و22 آذار 2015 في صالون 
مار يوحنا مرقس، جبيل، من الساعة 
ال��ث��ان��ي��ة ب��ع��د ال��ظ��ه��ر ل��غ��اي��ة ال��س��اب��ع��ة 

مساء.

موسى  منصور  س��ع��اد  الفقيد  زوج���ة 
تابت 

ابنه رودولف 
ابنتاه ريتا زوجة جان – ميشال فايز 

ابراهيم وعائلتها 
مادونا زوجة بيار جرجي متى وعائلتها 
الغالي  فقيدهم  ينعون  وان��س��ب��اؤه��م 

المأسوف عليه المرحوم
جان عبدو أبي زيد

ال���راق���د ع��ل��ى رج����اء ال��ق��ي��ام��ة ال��م��ج��ي��دة 
االربعاء 18 آذار 2015 متممًا واجباته 

الدينية.
منه   21 السبت  اليوم  التعازي  تقبل 
ف���ي ص���ال���ون م����ار ي��وح��ن��ا ال��م��ع��م��دان، 
ع��ش��ق��وت م��ن ال��س��اع��ة ال��ث��ان��ي��ة ظهرًا 

ولغاية الساعة السابعة مساًء.

زوجة الفقيد سامية لويس صدقه
ولداه المهندس فادي وعقيلته

ناجي
اب���ن���ت���ه ن���ات���ال���ي زوج�������ة ام����ي����ل م��خ��ول 

وعائلتها
ال��داخ��ل��ي  االم���ن  ف��ي  العميد  شقيقه 

المحامي ابراهيم مهنا وعائلته
شقيقاته جمال ارملة المرحوم جوزف 

عوض واوالدها
جبلي  مهنا  ك��وك��ب  المرحومة  عائلة 

)في المهجر(
عائلة المرحومة ليديا مهنا سالمه

وانسباؤهم ينعون فقيدهم المرحوم
فريد هيكل مهنا

ت��ق��ب��ل ال��ت��ع��ازي ال���ي���وم ال��س��ب��ت وغ���دًا 
االحد 21 و22 آذار 2015 من الساعة 
ال��ح��ادي��ة ع��ش��رة ق��ب��ل ال��ظ��ه��ر ول��غ��اي��ة 
السادسة م��س��اًء ف��ي ص��ال��ون كنيسة 

مار يوسف الحكمة، االشرفية.

اوالد الفقيدة المهندس ايلي 
فادي زوجته لور حاموش وعائلتهما 

ال��م��ه��ن��دس ج����ورج زوج���ت���ه ه���دى اب��و 
رحال وعائلتهما

المرحوم  أرم��ل��ة شقيقها  حجار  س��اره 
فيكتور واوالدها وعائالتهم

آم���ال م��زه��ر أرم��ل��ة شقيقها ال��م��رح��وم 
ادغار واوالدها وعائالتهم 

سيلفي  ال��م��رح��وم��ة  أوالد  شقيقتها 
الحلو وعائالتهم 

وعموم عائالت ابي ناصيف، بارودي، 
حاموش، حاج، ابو رحال، حجار، مزهر، 
ح���ل���و، م��ط��ر وأن���س���ب���اؤه���م ف���ي ال��وط��ن 
والمهجر ينعون بمزيد الحزن واالسى 
عليها  ال��م��أس��وف  ال��غ��ال��ي��ة  فقيدتهم 

المرحومة
فيرا شاهين البارودي

أرملة المرحوم
الدكتور جوزف ابي ناصيف

المنتقلة الى رحمته تعالى الخميس 
واج��ب��ات��ه��ا  م��ت��م��م��ة   2015 آذار   19

الدينية.
ت��ق��ب��ل ال��ت��ع��ازي ال���ي���وم ال��س��ب��ت وغ���دًا 
االحد 21 و22 منه في صالون كنيسة 
م������ار ال�����ي�����اس ل�����ل�����روم األرث������وذك������س، 
منصورية المتن، من الساعة العاشرة 

صباحًا ولغاية السادسة مساًء.

بناتها ماري زوجة ادوار جبر وولداهما، 
انيس باتريك وإميل

دن��ي��ز زوج����ة س��م��ي��ر ك���رم وأوالده���م���ا، 
فرنسوا وفريديريك وعائلته وجمي

جوسلين زوجة نوفل نوفل وولداهما، 
ستيفاني ومارك

أشقاؤها عائلة المرحوم البير
انطوان وعائلته
ناصيف وعائلته

روز زوجة رياض الشمالي وعائلتها
االسى  من  بمزيد  ينعون  وأنسباؤهم 

فقيدتهم المرحومة
أولغا خليل مكرزل

ارملة المرحوم اميل بطرس الشدياق
آذار   21 السبت  اليوم  التعازي  تقبل 
السيدة،  ص��ال��ون كنيسة  ف��ي   2015
ال��ح��دت، م��ن ال��س��اع��ة ال��ح��ادي��ة عشرة 

قبل الظهر حتى السادسة مساًء.
لكم من بعدها طول البقاء.

ابنا الفقيدة جوزف وديع حنا وعائلته
الرائد الشهيد اميل وديع حنا

اب��ن��ت��اه��ا ف��ادي��ا زوج���ة ص��ام��وئ��ي��ل رزق 
وعائلتها

فريال زوجة طوني صليبا وعائلتها
حنا،  المكوي صوايا،  عائالت  وعموم 
سابا، صليبا، رزق، جرداق، ابو نعوم، 
العرائش  اهالي وادي  حريقة وجميع 
وان���س���ب���اؤه���م ف����ي ال����وط����ن وال��م��ه��ج��ر 
ي��ن��ع��ون ب��م��زي��د م���ن االس�����ى وال��ل��وع��ة 
فقيدتهم المأسوف عليها المرحومة

ماري فارس المكوي صوايا
ارملة المرحوم وديع مخايل حنا

ال���راق���دة ع��ل��ى رج����اء ال��ق��ي��ام��ة وال��ح��ي��اة 
االبدية متممة واجباتها الدينية.

ت��ق��ب��ل ال��ت��ع��ازي غ���دًا االح����د 22 آذار 
2015 في صالون كنيسة مارت تقال، 
بقنايا من الساعة الحادية عشرة قبل 

الظهر ولغاية السادسة مساًء.

قداس
كاهن وأعضاء مجلس رع�ية المخلص 

األشرفية 
يدعون األهل واألصدقاء لمشاركتهم 

الصالة عن نفس المرحومة
جورجيت جّرو توما

وذل����ك ال��س��اع��ة ال��ث��ان��ي��ة ع��ش��رة ظهر 
في   2015 آذار   21 ال��س��ب��ت  ال���ي���وم 

كنيسة المخلص، مونو.

تعاز واسبوع
انتقلت الى رحمته تعالى

الحاجة 
زهراء عبد الحسن دبوق

أرملة الحاج محسن سعد 
ال��ح��اج م��وس��ى، محمد، علي،  اب��ن��اؤه��ا 

حسن، الحاج حسين والشيخ أكرم
بناتها منتهى، زينب، أميرة وسميرة

أص���ه���اره���ا ال���م���رح���وم م��ح��م��د ت��وف��ي��ق 
زه���������وي، ال���س���ي���د ح���س���ي���ن ح����ج����ازي، 
المرحوم السيد يونس عطوي وحسن 

اسماعيل.
تقبل التعازي في بلدتها خربة سلم 
في   2015 آذار   21 ال��س��ب��ت  ال���ي���وم 
بئر  ال��ح��اج حسين سعد،  ابنها  منزل 

السالسل، من العاشرة صباحًا.
ت��ق��ام ذك���رى االس��ب��وع غ��دًا األح���د 22 
م���ن���ه ف����ي ح��س��ي��ن��ي��ة ال���ب���ل���دة ال��س��اع��ة 

العاشرة صباحًا.
في بيروت، تقبل التعازي في مجمع 
االمام شمس الدين الثقافي التربوي، 
الثالثة  من  منه،   24 الثلثاء  شاتيال، 

عصرًا حتى السادسة مساًء. 
اآلسفون آل سعد، دبوق وأنسباؤهم 

وعموم أهالي بلدة خربة سلم.

ذكرى اسبوع
آذار 2015  األح���د 22  غ���دًا  ت��ص��ادف 
ذكرى مرور أسبوع على وفاة المرحوم

مصطفى عبد المجيد ناصر
والده المرحوم

عبد المجيد حمود ناصر 
والدته بدر نجيب المقدم 

شقيقاه المرحومان ناصر وغازي 
هند  وال��م��رح��وم��ت��ان  ن���ادرة  شقيقاته 

زوجة حلمي عبد الرحمن ودعد 
أع��م��ام��ه ال��م��رح��وم��ون م��وس��ى، محمد، 
ح����ك����م����ت، ع����ب����دال����ل����ه، ع���ب���دال���ج���ل���ي���ل 

وعبدالرضى 
أخ����وال����ه ال���م���رح���وم���ان م��ح��م��د ن��ج��ي��ب 

المقدم وعلي نجيب المقدم.
بهذه المناسبة تتلى آيات من الذكر 
منزل  الطاهرة في  روح��ه  الحكيم عن 
المحامي وليد عبد الله ناصر في قرية 
الحصين، فتوح كسروان، من الساعة 

12 لغاية 5 بعد الظهر.

االشرفية.
ي���وم غ��د االح��د  ال��ت��ع��ازي طيلة  تقبل 
قبل صالة الجناز وبعدها في صالون 
عشرة  الحادية  الساعة  من  الكنيسة 

قبل الظهر.

ذكرى سنة
بمناسبة مرور سنة على وفاة المرحوم

انطوان بشارة الحاج عساف
زوج���ت���ه ال���ف���ت ال���ي���اس ال���ط���ي���ار، اب��ن��ه 
باسكال  كريمته  وع��ائ��ل��ت��ه،  ب��ات��ري��ك 

زوجة ميشال دياب وعائلتها
ع���ائ���ل���ة ال��ف��ق��ي��د وان����س����ب����اؤه ي���دع���ون 
االهل واالصدقاء الى مشاركتهم في 
القداس والجناز اللذين يقامان لراحة 
نفسه الساعة الحادية عشرة والنصف 
في  آذار 2015  االح���د 22  قبل ظهر 

كنيسة مارت تقال، الحازمية. 
راجين اعتبار هذه النشرة اشعارًا خاصًا.

ذكرى سنتين
»ام����ي ي��ا م��الك��ي ي��ا ح��ب��ي ال��ب��اق��ي ال��ى 

االبد«
م���رور سنتين على رحيل  ف��ي ذك���رى 

الغالية
لودي ميشال يّمين

زوجها واوالده���ا يتمنون من كل من 
احبها ان يذكرها في صالته.

ذكرى 3 سنوات
ف��ي ذك���رى م���رور ث���الث س��ن��وات على 

وفاة المأسوف على شبابه المرحوم
تياري جورج اليان

ي��رج��ى م���ن ك���ل م���ن أح��ب��ه وع���رف���ه أن 
يذكره بصلواته.

ذكرى 9 سنوات
تصادف اليوم السبت 21 آذار 2015 
ذك�����رى م�����رور 9 س���ن���وات ع��ل��ى وف���اة 

فقيدنا
القاضي الرئيس األول 

أديب عالم
ب���ه���ذه ال��م��ن��اس��ب��ة ي���رج���ى م���ن محبيه 

وعارفيه ان يتذكروه في صلواتهم.

شكر على تعزية
عائلة المرحومة

ماري يوسف الجمّيل

أرملة شكري لطف الله الجمّيل
ابنها مارون وعائلته

بناتها
كلود زوجة جورج أبو جودة وأوالدها 

وعائالتهم
خليل  ال��رك��ن  العميد  زوج���ة  جاكلين 

الجّميل وعائلته
سوزان

أشقاؤها
جميل وأوالده وعائالتهم

رزق الله وأوالده وعائالتهم
قيصر وأوالده وعائالتهم

إيلي وعائلته
وع���م���وم ع���ائ���الت ال��ج��م��ّي��ل، ال��ص��ي��اح، 
ب���و ض���وم���ط، أب���و ج�����ودة، أب���ي خليل، 
ج��ون��س، ب���رب���اري، ع����ازار، ال���رّي���س، بو 
أن���ط���ون، ن��ص��ر، ال���راع���ي، أب���و ال��ي��اس، 
م�����ي�����دع، وأن����س����ب����اؤه����م ف�����ي ال����وط����ن 

والمهجر.
ي��ش��ك��رون األه���ل واألص���دق���اء وجميع 
االل��ي��م س��واء  م��ن واس���اه���م بمصابهم 
يمثلهم  م��ن  أو  شخصيًا  ب��ح��ض��وره��م 
أو  االكاليل  أو  البرقيات  بإرسالهم  أو 

بتبرعاتهم أو بإتصاالتهم الهاتفية،
سائلين الله اال يريهم أي مكروه.

م��ع��ال��ي االس����ت����اذ م������روان س��ل��ي��م خير 
الدين

رئيس مجلس إدارة بنك الموارد ش. 
م. ل.

عائلة بنك الموارد
يتقدمون بالشكر من جميع من واساهم 
على  المأسوف  بوفاة  االليم  بمصابهم 

شبابه مساعد المدير العام.
األستاذ كمال االحمدية

س������واء ب���ح���ض���وره���م ش��خ��ص��ي��ًا أو م��ن 
ي��م��ث��ل��ه��م أو ب��إرس��ال��ه��م ال��ب��رق��ي��ات أو 
الهاتفية  ب��إت��ص��االت��ه��م  أو  االك��ال��ي��ل 
ال��دول��ة،  وي��خ��ص��ون بالشكر أص��ح��اب 
ال���وزراء،  ال��رؤس��اء،  ال��س��ع��ادة  المعالي، 
النواب الحاليين، السابقين، أصحاب 
رجال  المشايخ،  الفضيلة،  السماحة، 
ال���دي���ن االج������الء ال���ق���ض���اة، ال��ق��ي��ادات 
االم������ن������ي������ة، ال�����ع�����س�����ك�����ري�����ة، ال���س���ل���ك 
ال���دب���ل���وم���اس���ي، ال���م���ص���رف���ي ن��ق��اب��ات 
المهن ال��ح��رة، ال��ن��ق��اب��ات، اإلت��ح��ادات 
ال��ع��م��ال��ي��ة خ���ب���راء ال��م��ح��اس��ب��ة رئ��ي��س، 
اع����ض����اء ال���ج���ام���ع���ة ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة ك��ل��ي��ة 
الجامعة  ف��ي  االع��م��ال  إدارة  وخ��ري��ج��ي 
اللبنانية، االحزاب، القوى السياسية، 
والجوار  عاليه  لجرد  اإلنمائي  منتدى 
اه��ل��ن��ا ف���ي ال��ج��ب��ل، ح��اص��ب��ي��ا وراش���ي���ا 

سائلين الله اال يريهم اي مكروه.

لبنان االوملبي خسر أمام السعودية 0 - 3

خسر منتخب لبنان األولمبي أمام نظيره السعودي 0 – 3، في المباراة 
الودية التي أجريت بينهما أمس في دبي استعدادًا للتصفيات 
المؤهلة لكأس األمم اآلسيوية دون 22 سنة والمؤهلة بدورها 

لنهائيات مسابقة كرة القدم في أولمبياد ردو دي جانيرو 2016.  
ويلتقي لبنان بعد غد االثنين منتخب جزر المالديف في افتتاح 

مبارياته ضمن المجموعة األولى للتصفيات، وتضم المجموعة أيضًا 
البحرين والعراق وعمان المضيفة.

املرحلة الـ 20 من دوري الدرجة الثانية

تقام اليوم الساعة 14:15 ثالث مباريات في افتتاح المرحلة ال�20 من 
الدوري العام لكرة القدم للدرجة الثانية: الرياضة واألدب طرابلس – 

الشبيبة المزرعة على ملعب الرئيس رشيد كرامي البلدي في طرابلس، 
الخيول – االصالح البرج الشمالي على ملعب الصفاء في وطى 

المصيطبة، األهلي النبطية – العمال طرابلس على ملعب النبطية 
البلدي في كفرجوز. 

وتأجلت مباراتا األهلي صيدا – االجتماعي طرابلس والحكمة بيروت – 
الهومنتمن بيروت الى موعد يحدد لمشاركة بعض الالعبين م�ع منتخب 

لبنان لكرة القدم الشاطئية في بطولة آسيا بقطر.

الغازية الى نهائي كأس بلدية حارة حريك

بلغ الشباب الغازية المباراة النهائية لكأس بلدية حارة حريك الثامنة 
لكرة القدم بفوزه في الدور  نصف النهائي على شباب الساحل 3 – 1 

في المباراة التي أجريت بينهما أمس على ملعب العهد على طريق 
المطار. سجل للفائز النيجيري ستيفن أوكوه وحسن بزي وحسن 

علوية في الدقائق 20 و53 و88، وللخاسر السوري علي غليوم في 
الدقيقة 76. ويلتقي الشباب الغازية في المباراة النهائية الفائز في 

مباراة اليوم الصفاء – طرابلس الرياضي الساعة 15:00.

غدًا سباق "بنك ميد" االول للشباب يف ضبية

تنظم جمعية بيروت ماراتون التاسعة صباح غد االحد، سباق "بنك 
ميد" االول للشباب، الذي يقام بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم 

العالي والشؤون االجتماعية )المجلس االعلى للطفولة( وبلدية ضبية 
وبالتنسيق مع االتحاد اللبناني اللعاب القوى، على الواجهة البحرية في 

منطقة ضبية للطالب الذين تراوح اعمارهم بين سبع و17 سنة.
وهنا برنامج االنطالق: الساعة 9:00 سباق كيلومترين من 7 الى 10 

سنين، الساعة 9:20 سباق 3 كيلومترات من 11 الى 13 سنة، الساعة 
9:25 سباق 3 كيلومترات لذوي االحتياجات الخاصة، الساعة 9:45 
سباق 5 كيلومترات من 14 الى 17 سنة، الساعة 10:00 سباق المرح 

5 كيلومترات من 7 الى 17 سنة.  وستوزع الجوائز داخل مارينا جوزف 
خوري، ومنها درع للفائزة بسباق 5 كلم للفئة المفتوحة تحمل اسم 

العداءة الراحلة ميالني فريحة، التي قضت في حادث تزلج.

سباق نصف املاراتون لقوى االمن الداخلي

في احتفال أقيم أمس في قاعة الشرف بثكنة المقر العام للمديرية 
العامة لقوى االمن الداخلي، أطلقت بطولة الشرطة العربية – سباق 

قوى االمن الداخلي الثامن لنصف الماراتون 21٫1 كيلم، في رعاية وزير 
الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي مثله المدير العام لقوى االمن 

الداخلي اللواء ابرهيم بصبوص.
وتحدث في االحتفال رئيس شعبة العالقات العامة المقدم جوزف 
مسلم، ورئيس فريق العاب القوى في قوى االمن الداخلي العقيد 

حسين خشفة، ورئيس االتحاد اللبناني اللعاب القوى روالن سعادة، 
وجوسلين شهوان باسم "بنك لبنان والمهجر"، وميراي هبر باسم 

شركة "جي ان سي"، وأخيرًا اللواء بصبوص.
ومن المقرر اقامة السباق في 19 نيسان 2015 بمشاركة عدائين 
وعداءات من 10 دول عربية، وقد استقدمت قوى االمن الداخلي 

خبيرًا فرنسيًا لرسم مسار السباق مع اعتماد التوقيت االلكتروني فيه. 
والتسجيل فيه مجاني عبر الموقع الرسمي لقوى االمن الداخلي على 
االنترنت. وذكر اللواء بصبوص بان بداية السباق عام 2008 كانت 
تخليدًا لذكرى الرائد الشهيد وسام عيد، ثم استمر الى يومنا هذا.

السباق الثاني لبطولة الكارتنغ

ينظم النادي اللبناني للسيارات والسياحة السباق الثاني في الكارتنغ 
ضمن بطولة لبنان لسنة 2015، التاسعة والنصف صباح اليوم السبت 

على حلبة "بيت ستوب" في زوق مصبح لفئات 13 – 15 سنة، فوق 
15 سنة، و"دي دي تو".

اياب دور الثمانية من سلة الدرجة االولى

تجري اليوم مباراة واحدة في المرحلة االولى ايابًا لدور الثمانية "فاينال 
8” من بطولة لبنان لكرة السلة للدرجة االولى للرجال: الساعة 17:00 
هوبس – الحكمة بيروت في مجمع ميشال المر الرياضي بالبوشرية، 

في المجموعة االولى.
وتستكمل المرحلة غدًا االحد بمباراة واحدة: الساعة 17:00 التضامن 

الزوق – الشانفيل في مجمع فؤاد شهاب الرياضي بجونية، في 
المجموعة الثانية.

طائرة الدرجة األولى: بالط خسر أمام حبوب

خسر الشبيبة العاملة بالط أمام ضيفه الرياضي حبوب 0 – 3 )19 
– 25، 21 – 25، 16 – 25( في المباراة التي أجريت بينهما أمس 

في قاعة كارلوس سليم بقرية الرئيس ميشال سليمان الرياضية 
في جبيل، في افتتاح المرحلة السابعة االخيرة لدور الثمانية "فاينال 
8" من بطولة لبنان للكرة الطائرة للدرجة االولى للرجال. قاد المباراة 
الحكمان الدوليان حنا الزيلع وشبل ضرغام. وتستكمل المرحلة اليوم 
السبت بمباراتين: الساعة 16:00 الزهراء الميناء - الشبيبة البوشرية 

في قاعة الميناء بطرابلس، الساعة 19:00 االنوار الجديدة – الرياضي 
حاالت في مجمع ميشال المر الرياضي بالبوشرية.

طائرة الدرجة الثانية القلب االقدس – املتين

تأهل فريقا القلب االقدس والرياضي المتين للدور النهائي من 
بطولة لبنان للكرة الطائرة للدرجة الثانية، بعدما تقدما كاًل من 

شبيبة معاد والطليعة شحيم 2 – 1 من ثالث مباريات ممكنة. فعلى 
الملعب الرقم 2 في النادي الرياض غزير، فاز القلب االقدس على 
شبيبة معاد 3 – 0 )25 – 14، 25 – 21، 25 – 18(. قاد المباراة 
الحكمان الدولي حنا الزيلع واالتحادي مروان حيدر. وفاز الرياضي 

المتين على الطليعة شحيم 3 – 1 )25 – 22، 20 – 25، 25 – 21، 
25 – 23(. قاد المباراة الحكمان الدولي مصطفى جراد واالتحادي 

مروان حيدر.
ويتأهل بطل الدرجة الثانية مباشرة لمصاف نوادي الدرجة االولى، 
فيما يخوض الخاسر ثالث مباريات تصفية ممكنة مع القلمون على 

المركز ال� 12 في الدرجة االولى. وتنطلق سلسلة الدور النهائي 
السابعة مساء االثنين 23 آذار على الملعب عينه. وتقام المباراة الثانية 

السابعة مساء الخميس 26 منه، والثالثة الفاصلة، اذا دعت الحاجة، 
السابعة مساء االثنين 30 منه.

 

طاولة فرق الناشئين يف الدور نصف النهائي 

في الدور الثاني من بطولة لبنان لكرة الطاولة لفرق الناشئين والتي 
تقام مبارياتها على طاوالت نادي مون ال سال بعين سعادة، فاز 

في المجموعة االولى البراعم النبطية على مون ال سال 3 – 0، وعلى 
هومنتمن برج حمود 3 – 1، وعلى الرياضي بيروت 3 – 0، وتأهل 

وهومنتمن برج حمود للدور نصف النهائي.
وفي المجموعة الثانية، فاز الندوة القماطية على الجمهور 3 – 0، 

وعلى هومنتمن بيروت  3 – 0، وعلى االهلي صيدا 3 – 0، وتأهل 
واالهلي صيدا للدور نصف النهائي.

كرة طائرة على الثلج

تنظم "سبور اكسبير" بالتعاون مع نادي "بي في بي" و"غروب زد" 
مسابقة في الكرة الطائرة على الثلج على مدرج وردة في كفرذبيان، 

بين العاشرة صباح غد االحد والثانية بعد الظهر، لفئات الرجال 
والسيدات ودون 15 سنة.

االحد نهائي سلة نصري جميل لحود للجامعات

يلتقي الثالثة بعد الظهر غد االحد في قاعة النادي الرياضي غزير 
فريقا جامعة البلمند وجامعة الروح القدس الكسليك، في المباراة 

النهائية لدورة كأس نصري جميل لحود لكرة السلة للجامعات.
وكانت فازت في الدور نصف النهائي البلمند على جامعة القديس 

يوسف 62 – 58 في قاعة النادي الرياضي غزير، وجامعة الروح 
القدس الكسليك على الجامعة اللبنانية الدولية 60 – 54 في مجمع 

فؤاد شهاب الرياضي بجونية.

قوس ونشاب جامعة القديس يوسف

نظم نادي مون ال سال في قاعته بعين سعادة، المرحلة االولى من 
دورة القوس والنشاب السنوية لفرح الكيمياء الحياتية في جامعة 

القديس يوسف )طالب السنتين الثانية والثالثة(، على ان تقام 
المرحلتان الثانية والنهائية بعد عيد الفصح.

دورة االلعاب الرياضية للمعاهد واملدارس املهنية

في دورة االلعاب الرياضية للمعاهد والمدارس المهنية، فاز في 
محافظتي بيروت وجبل لبنان في كرة القدم للصاالت للذكور مواليد 

1994 – 1995، معهد علي االكبر على الساحل، والمعهد الفني 
لالختصاصات الصناعية والتجارية ارض جلول على البتلون، ومعهد 

المسار على مدرسة شحيم الفنية، والمعهد العربي على المدرسة 
الفندقية، ومعهد العلوم السياحية الدكوانة على معهد الشهيد 

حسن قصير. وفي فئة مواليد 1996 – 1997، فاز معهد عبد الهادي 
الدبس على مدرسة الشويفات الفنية، والمعهد الفني لالختصاصات 
الصناعية والتجارية ارض جلول على مدرسة كترمايا الفنية، والمعهد 

العربي على معهد التمريض عين وزين، ومهد اآلفاق على المدرسة 
الفندقية بئر حسن، ومعهد الرسول االعظم على معهد الشهيد حسن 
قصير، ومدرسة عجلتون الفنية على مدرسة الفرير دير القمر الفنية.

وفي فئة مواليد 1998 – 1999، فاز معهد الرسول االعظم على 
مدرسة الشويفات الفنية، ومعهد اآلفاق على مدرسة عجلتون الفنية، 

ومعهد على االكبر على مدرسة برجا الفنية.

نهائيات البطوالت املدرسية يف الجنوب والنبطية

أحرزت ثانوية عدلون بطولة محافظة الجنوب - صيدا في كرة القدم 
للصاالت لفئة مواليد 1997 – 1998، في اطار دورة االلعاب الرياضية 

المدرسية التي تنظمها وحدة النشاطات الرياضية والكشفية في 
وزارة التربية والتعليم العالي، بفوزها على ثانوية الصرفند 5 – 4 

بضربات الترجيح. واحرزت مدارس المهدي الغازية بطولة فئة مواليد 
1999 – 2000، بتغلبها على ثانوية الصرفند 3 – 2.

وأحرزت االنجيلية اللبنانية صور بطولة كرة القدم للصاالت لفئة 
مواليد 1997 – 1998 بفوزها على ثانوية الصرفند 7 – 6. وأحرزت 
ثانوية أمجاد اللبنانية بطولة فئة مواليد 1999 – 2000 بفوزها على 

ثانوية المقاصد االسالمية 7 – 1. 
وأحرزت ثانوية القلعة بطولة كرة السلة للذكور لفئة مواليد 1997 – 
1998 بفوزها على ثانوية حسام الدين الحريري 58 – 29،  وثانوية 

حسام الدين الحريري بطولة االناث بفوزها على ثانوية القلعة 26 – 9.
وفي محافظة النبطية، احرزت ثانوية حسن كامل الصباح الرسمية 
بطولة كرة القدم للصاالت للذكور لفئتي مواليد 1997 – 1998 

و1999 – 2000، ومدرسة حسن حالل الرسمية بطولة فئة مواليد 
2000 – 2001، ومدرسة حسن حمد غندور الرسمية بطولة فئة 
مواليد 1997 – 1998 لالناث، وثانوية اجيال الدوير بطولة فئة 

مواليد 1999 – 2000.

موجز محلي

)ا. د.( المشاركون في احتفال اطالق السباق أمس.  
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82 ســـنـة

خسر ه��ام��ب��ورغ اس ف��ي على ارض��ه 
امام هيرتا برلين 0 – 1، في المباراة 
ال����ت����ي أج�����ري�����ت ب��ي��ن��ه��م��ا ام������س ف��ي 
متفرجا   53640 وشهدها  هامبورغ 
في افتتاح المرحلة ال� 26 من الدوري 
االلماني لكرة القدم "البوندسليغه". 
وس�����ج�����ل االص�������اب�������ة س���ي���ب���اس���ت���ي���ان 

النغكامب في الدقيقة 84. 
وت��س��ت��ك��م��ل ال����ي����وم وغ�������دا ب��ق��ي��ة 
المباريات كاآلتي ونذكر اوال الفريق 

المضيف: 
السبت: 

ه��ان��وف��ر 96 - ب��وروس��ي��ا دورت��م��ون��د 
)الساعة 16:30 بتوقيت بيروت(. 

اينتراخت   - بي شتوتغارت  اف  في 
فرانكفورت )16:30(. 

س��ي  اف   - ف������ري������ب������ورغ  س������ي  اس 
اوغسبورغ )16:30(. 

اف س���ي ك��ول��ون��ي��ا - ف���ي���ردر ب��ري��م��ن 
 .)16:30(

ب����ادرب����ورن - ت���ي اس جي  اس س���ي 
هوفنهايم )16:30(. 

اف سي شالكه 04 - باير ليفركوزن 
 .)19:30(

األحد: 
ال  اف  ف���ي   - م��اي��ن��س  ف���ي  اف اس 

فولفسبورغ )16:30(. 
ب������وروس������ي������ا   - م�����ي�����ون�����ي�����خ  ب��������اي��������رن 

موينشنغالدباخ )18:30(.

فرنسا 

ف���ي اف��ت��ت��اح ال��م��رح��ل��ة ال����� 30 من 
ال��ف��رن��س��ي "ل��ي��غ 1"، تغلب  ال�����دوري 
ب��اري��س س��ان ج��ي��رم��ان ح��ام��ل اللقب 
في الموسمين االخيرين على ضيفه 
اف سي لوريان 3 - 1 في المباراة التي 
أجريت بينهما على ملعب "بارك دي 
ب���ران���س" ف��ي ب��اري��س وش��ه��ده��ا 45 
الف متفرج. سجل للفائز االسوجي 
واالول��ى   )3( ابرهيموفيتش  زالت���ان 
"بنالتي"  ج��زاء  ضربتي  م��ن  والثانية 
في الدقائق 4 و82 و90، وللخاسر 
ال��غ��ان��ي ج�����وردان آي����وو ف��ي الدقيقة 

.67
ورفع باريس سان جيرمان رصيده 
ال���ى 59 نقطة بفارق  ال���ص���دارة  ف��ي 

ليون  أولمبيك  المتصدر  عن  نقطة 
ال��خ��ام��س  ن��ي��س  وال�����ذي يستضيف 

عشر.   
وت��س��ت��ك��م��ل ال����ي����وم وغ�������دا ب��ق��ي��ة 

المباريات كاآلتي: 
السبت: 

أولمبيك ليون - نيس )17:00(. 
باستيا - آن آفان غانغان )21:00(. 

ستاد رين - نانت )21:00(. 
تولوز - جيروندان بوردو )21:00(. 

كان - اف سي متز )21:00(. 
مونبلييه   - غ���اي���ار  ت���ون���ون  اي��ف��ي��ان 

 .)21:00(
األحد: 

سانت اتيان - ليل )15:00(. 
ستاد ريمس - موناكو )18:00(. 

ل��ن��س - أول��م��ب��ي��ك مرسيليا  راس��ي��ن��غ 
 .)22:00(

ايطاليا 

ف���ي ال��م��رح��ل��ة ال���� 28 م���ن ال����دوري 
االي��ط��ال��ي "ك��ال��ت��ش��ي��و"، يستضيف 
جوفنتوس تورينو حامل اللقب في 
ال��م��واس��م ال��ث��الث��ة االخ��ي��رة ومتصدر 
ال��الئ��ح��ة ب��رص��ي��د 64 ن��ق��ط��ة ج��ن��وى 

ال���س���اب���ع ب����� 37 ن��ق��ط��ة ع���ل���ى م��ل��ع��ب 
"ج���وف���ن���ت���وس اري�����ن�����ا" ف����ي ت��وري��ن��و 
ب��ت��وق��ي��ت   16:00 ال���س���اع���ة  )االح�������د 
الثاني  ب���ي���روت(، وي��ح��ل آ أس روم����ا 
بفارق 14 نقطة عن اقرب منافسيه 
قبل  م��ا  ال��ت��اس��ع عشر  على تشيزينا 
ب� 21 نقطة )االح��د 21:45(،  االخير 
ويستضيف الزيو روما الثالث ب� 49 
ب�  ال��راب��ع عشر  فيرونا  نقطة هيالس 

32 نقطة )االحد 21:45(. 

اسبانيا 

ف���ي ال��م��رح��ل��ة ال���� 28 م���ن ال����دوري 
االس�����ب�����ان�����ي "ل�����ي�����غ�����ا"، ي��س��ت��ض��ي��ف  
برشلونة متصدر الالئحة ب� 65 نقطة 
وصيفه ريال مدريد الذي يتخلف عنه 
"نوكامب"  ملعب  على  نقطة  بفارق 
ال��ذي  )االح���د 22:00(  برشلونة  ف��ي 
يتسع ألكثر من 90 الف متفرج في 

لقاء القمة "الكالسيكو".  
بين  ال����رق����م 170  ال����م����ب����اراة  وه�����ي 
ال��ف��ري��ق��ي��ن ف���ي ال������دوري االس��ب��ان��ي، 
ال��رق��م 230 ف��ي تاريخهما  وال��م��ب��اراة 
منذ ان التقيا للمرة االولى عام 1902 
ال��دور نصف النهائي من كأس  في 

الملك االسباني وفاز برشلونة 3 - 1. 
وسجل مهاجم برشلونة االرجنتيني 
ل��ي��ون��ي��ل م��ي��س��ي 21 اص���اب���ة ف���ي 29 
مباراة ضد ريال مدريد، بينما سجل 
 14 رون���ال���دو  كريستيانو  ال��ب��رت��غ��ال��ي 
اصابة ضد برشلونة. ويحل فالنسيا 
ال���ث���ال���ث ب���� 57 ن��ق��ط��ة ع��ل��ى ال��ت��ش��ي 
)الجمعة  ب� 27 نقطة  الخامس عشر 
أت��ل��ت��ي��ك��و  وي��س��ت��ض��ي��ف   ،)21:45
م��دري��د ال���راب���ع ب��� 56 ن��ق��ط��ة وح��ام��ل 
ال��ل��ق��ب غيتافي ال��ث��ال��ث ع��ش��ر ب��� 29 

نقطة )السبت 17:00(.

البرتغال 

ف���ي ال��م��رح��ل��ة ال���� 26 م���ن ال����دوري 
البرتغالي، يحل بنفيكا لشبونة حامل 
اللقب ومتصدر الالئحة ب� 65 نقطة 
ع��ل��ى ري���و آف���ي ال��ث��ام��ن ب��� 33 نقطة 
ب��ورت��و  س��ي  واف   ،)18:00 )ال��س��ب��ت 
الثاني بفارق اربع نقاط عن المتصدر 
ب� 32  التاسع  على ناسيونال ماديرا 
نقطة )السبت 22:15(، ويستضيف 
سبورتنغ لشبونة الثالث ب� 53 نقطة 
 40 ب���  الخامس  غيمارايش  فيتوريا 

نقطة )االحد 20:00(.

هولندا 

ف���ي ال��م��رح��ل��ة ال���� 28 م���ن ال����دوري 
ب�����ي اس ف��ي  ال����ه����ول����ن����دي، س����ح����ل 
اي��ن��ده��وف��ن م��ت��ص��در ال��الئ��ح��ة ب��� 70 
الثالث  روت����ردام  فينورد  على  نقطة 
 ،)15:30 )االح����������د  ن���ق���ط���ة   51 ب������ 
وي��س��ت��ض��ي��ف اج����اك����س ام���س���ت���ردام 
الثاني بفارق 11 نقطة عن المتصدر 
وحامل اللقب أدو دن هاغ الرابع عشر 
وأ زد  )االح���د 17:45(،  ب��� 28 نقطة 
ب��� 47 نقطة اس سي  ال��راب��ع  الكمار 
كامبور التاسع ب� 36 نقطة )السبت 

 .)21:45

انكلترا 

ف���ي ال��م��رح��ل��ة ال���� 30 م���ن ال����دوري 
االن���ك���ل���ي���زي "ب���رم���ي���ي���ر ل����ي����غ"، ي��ح��ل 
تشلسي متصدر الالئحة ب� 64 نقطة 
على هال سيتي الخامس عشر ب� 28 
)االح��د 18:00(، ويستضيف  نقطة 
مانشستر سيتي الثاني بفارق ست 
اللقب  وح��ام��ل  المتصدر  ع��ن  ن��ق��اط 
وي��س��ت ب��روم��ي��ت��ش ال��ب��ي��ون ال��ث��ال��ث 
عشر ب� 33 نقطة )السبت 14:45(، 
وي��ح��ل ارس��ن��ال ال��ث��ال��ث ب��� 57 نقطة 
ع��ل��ى ن��ي��وك��اس��ل ي��ون��اي��ت��د ال���ح���ادي 
عشر ب� 35 نقطة )السبت 17:00(، 
وم��ان��ش��س��ت��ر ي��ون��اي��ت��د ال���راب���ع ب���� 56 
ب� 54  الخامس  ليفربول  نقطة على 

نقطة )االحد 15:30(. 

اسكوتلندا 

ف���ي ال��م��رح��ل��ة ال���� 30 م���ن ال����دوري 
االسكوتلندي، يستضيف السلتيك 
ح���ام���ل ال��ل��ق��ب وم��ت��ص��در ال��الئ��ح��ة ب� 
ب�  ال��راب��ع  يونايتد  دن���دي  نقطة   63
ويحل   ،)17:00 )السبت  نقطة   46
اب���ردي���ن ال��ث��ان��ي ب���ف���ارق ث���الث ن��ق��اط 
ع��ن ال��م��ت��ص��در ع��ل��ى دن���دي اف سي 
السابع ب� 39 نقطة )السبت 14:15(، 
واي��ن��ف��رن��ي��س ك��ال��ي��دون��ي��ان تيسل 
ال��ث��ال��ث ب���� 53 ن��ق��ط��ة ع��ل��ى ب��ارت��ي��ك 
)السبت  نقطة  ب� 31  التاسع  تيسل 

 .)17:00

تختتم السبت واالحد في ميريبيل 
ب���ف���رن���س���ا ن���ه���ائ���ي���ات ك�����أس ال��ع��ال��م 
للتزلج األلبي على الثلج بمنافسات 
ال��ت��ع��رج وال��ت��ع��رج ال��ط��وي��ل  ل��ل��رج��ال 

والسيدات.
وأمس أعلنت حاملة كأس العالم 
���ا فينينغر 

ّ
أن ال��ن��م��س��وي��ة  ل��ل��س��ي��دات 

)25 سنة( انها ستشارك في سباق 
ال���ي���وم ف���ي م��ح��اول��ة لتعزيز  ال��ت��ع��رج 
وتتصدر  بلقبها.  احتفاظها  ف��رص 

ف��ي��ن��ي��ن��غ��ر، ال���ت���ي ن�������ادرا م����ا ت���ش���ارك 
ف����ي س���ب���اق���ات ال����ت����ع����رج، ال��ت��رت��ي��ب 
عن  نقطة   32 بفارق  للكأس  العام 
السلوفينية تينا مازيه بطلة الكأس 
االخ��ي��ري��ن  ال��س��ب��اق��ي��ن  ق��ب��ل   2013
ل��ل��ت��ع��رج وال��ت��ع��رج ال��ط��وي��ل ال��ل��ذي��ن 

ينطويان على 200 نقطة.
وق��ال��ت ف��ي تصريح لها: "ان��ا في 
لياقة عظيمة وال أريد أن ألوم نفسي 

على عدم محاولتي كل شيء".

ه���ي بطلة  ف��ي��ن��ي��ن��غ��ر  أن  وي���ذك���ر 
ال���ع���ال���م ل��ل��ت��ع��رج ال���س���وب���ر ال��ط��وي��ل 

والتعرج الطويل.
وأم�������س، أج����ري����ت ف����ي م��ي��ري��ب��ي��ل 
م���س���اب���ق���ة ال����ف����رق ف����ي اط�������ار ك���أس 
الفريق  احتالل  وأسفرت عن  العالم 
ب��ف��وزه  االول  ال���م���رك���ز  ال���س���وي���س���ري 
ف���ي ال������دور ال��ن��ه��ائ��ي ع��ل��ى ال��ف��ري��ق 
االسوجي. واحتل الفريق النمسوي 

المركز الثالث بفوزه على ايطاليا.

أم�������ام ال���ن���ج���م ال����س����اب����ق ل��ه��ي��وس��ت��ن 
الملقب  أوالج�����وون  روك��ت��س حكيم 
"ال����ح����ل����م"، س���ج���ل ج���ي���م���س ه�����اردن 
مع  المرشحين  أب���رز  وأح���د  الملتحي 
العب أوكالهوما سيتي ثاندر راسل 
وس��ت��ب��روك ل��ل��ق��ب اف��ض��ل الع���ب في 
ال�������دوري االم���ي���رك���ي ال��ش��م��ال��ي ل��ك��رة 
آي"، 50  بي  "ان  للمحترفين  السلة 
نقطة لفريقه وق���اده ال��ى ف��وز ثالث 
ت���وال���ي���ا ع��ل��ى ض��ي��ف��ه دن���ف���ر ن��اغ��ت��س 
تواليا  الثانية  بخسارته  مني  ال���ذي 
)االش�����واط 33 – 27،   108 – 118
 .)108 – 118 ،73 – 90 ،49 – 65
وح��ق��ق ه����اردن ب��ال��ن��ق��اط ال�����50 رقما 
اح��ت��راف��ه،  منذ  ل��ه  قياسيا شخصيا  
ورق���م���ه ال���س���اب���ق 46 ن��ق��ط��ة، وب���ات 
النقاط  م��ن  ال��ع��دد  ه��ذا  االول يجمع 
لروكتس منذ أوالج���وون نفسه عام 
ه��ذا  ال��س��اب��ع��ة  ال���م���رة  وه����ي   .1996
الموسم يسجل أكثر من 40 نقطة 
ال����29 يسجل أكثرمن 30  وال��م��ب��اراة 
المشجعون وقوفا  نقطة. وقد حياه 
نهاية  "تويوتا سنتر" في  قاعة  في 
المباراة وهم يهتفون "ام في بي، ام 
في ب��ي، ام في ب��ي" أي افضل العب 

في الدوري!
وب��ي��ن ش��وط��ي ال���م���ب���اراة، اح��ت��ف��ل 
ه����ي����وس����ت����ن روك������ت������س م������ع ح��ك��ي��م 
أوالج����������وون وم����ال����ك ال���ف���ري���ق ل��س��ل��ي 
الكسندر بذكرى مرور 20 سنة على 
ال���دوري مرتين  الفريق بطولة  اح��راز 
 1994  –  1993 م��وس��م��ي  ت���وال���ي���ًا 

و1994 – 1995.
وف�����ي ل���ق���اء ألس������وأ ف���ري���ق���ي���ن ف��ي 
ال��������������دوري ه��������ذا ال������م������وس������م، أن���ه���ى 
من  وولفز سلسلة  تيمبر  مينيسوتا 
س���ت خ���س���ارات وف�����از ع��ل��ى مضيفه 
نيويورك نيكس 92 – 59 بعد وقت 
اضافي )االش��واط 26 – 29، 46 – 
 – 92 ،85 – 85 ،69 – 69 ،54
 20 راف��ي��ن  زاك  للفائز  سجل   .)95
نقطة منها ست في الوقت االضافي 
وك��ي��ف��ن م���ارت���ن 22 ن��ق��ط��ة وان�����درو 
ويغينز 20 نقطة والسنغالي غورغي 

دينغ 19 نقطة الى 11 متابعة.
وف��از فينيكس صنز على ضيفه 
ب��ي��ل��ي��ك��ان��ز 74 – 72  ن���ي���وأورل���ي���ان���ز 
 ،34  –  43  ،15  –  21 )االش�������واط 
وم��ن��ي   ،)72  –  74  ،53  –  55
لوس أنجلس اليكرز بخسارته ال�50 
والرابعة تواليا أمام ضيفه يوتاه جاز 
73 – 80 )االشواط 16 – 18، 36 – 

!)80 – 73 ،58 – 55 ،33

النتائج والترتيب

الفريق  أوال  ون��ذك��ر  ال��ن��ت��ائ��ج  وه��ن��ا 
المضيف:

نيويورك نيكس 92 – مينيسوتا 
تيمبر وولفز 95 بعد وقت اضافي.
ه��ي��وس��ت��ن روك���ت���س 118 – دن��ف��ر 

ناغتس 108.
نيوأورليانز   – فينيكس صنز 74 

بيليكانز 72.
لوس أنجلس اليكرز 73 – يوتاه 

جاز 80.
وهذا ترتيب الفرق:

المنطقة الشرقية

مجموعة االطلسي:
27  41 تورونتو رابتورز 
37  30 بوسطن سلتكس 
39  27 بروكلين نتس 
52  16 فيالدلفيا 76 
54  14 نيويورك نيكس 

مجموعة الوسط:
26  44 كليفالند كافالييرز 
28  41 شيكاغو بولز 
34  34 ميلووكي باكز 
37  30 إنديانا بايسرز 
44  24 ديترويت بيستونز 

مجموعة الجنوب الشرقي:
15  53 أتالنتا هوكس × 
28  40 واشنطن ويزاردز 
36  31 ميامي هيت 
37  29 تشارلوت هورنتس 
49  21 أورالندو ماجيك 

المنطقة الغربية

مجموعة الشمال الغربي:
22  44 بورتالند ترايل باليزرز 
30 أوكالهوما سيتي ثاندر 38 
37  31 يوتاه جاز 
43  26 دنفر ناغتس 
53  15 مينيسوتا تيمبر وولفز 

مجموعة الهادي:
13 غولدن ستايت ووريورز ×54 
25  44 لوس أنجلس كليبرز 
33  36 فينيكس صنز 
45  22 سكرامنتو كينغز 
50  17 لوس أنجلس اليكرز 

مجموعة الجنوب الغربي:
21  47 ممفيس غريزليس 
22  46 هيوستن روكتس 
25  44 داالس مافيريكس 
25  42 سان أنطونيو سبرز 
31  37 نيوأورليانز بليكانز 

برنامج اليوم

وهذا برنامج مباريات اليوم ونذكر أوال 
الفريق المضيف:

أورالن�����دو م��اج��ي��ك – ب��ورت��الن��د ت��راي��ل 
باليزرز.

فيالدلفيا 76 – نيويورك نيكس.
كليفالند كافالييرز – انديانا بايسرز.

ميامي هيت – دنفر ناغتس.
بروكلين نتس – ميلووكي باكز.
شيكاغو بولز – تورونتو رابتورز.

اوكالهوما سيتي ثاندر – أتالنتا هوكس.

داالس مافيريكس – ممفيس غريزليس.
س�����ان ان���ط���ون���ي���و س����ب����رز – ب��وس��ط��ن 

سلتكس.
س���ك���رام���ن���ت���و ك���ي���ن���غ���ز – ت���ش���ارل���وت 

هورنتس.
غولدن ستايت ووريورز – نيوأورليانز 

بيليكانز.
ل����وس أن��ج��ل��س ك��ل��ي��ب��رز – واش��ن��ط��ن 

ويزاردز.

× تأهل لـ"البالي أوف".

ري���ال مدريد  ل��ق��اء فريقي  ي��ت��ج��ّدد 
هذا  االس��ب��ان��ي��ان  م��دري��د  وأتلتيكو 
الموسم في ال��دور ربع النهائي من 
دوري االبطال االوروبي لكرة القدم 
وال������ذي س��ح��ب��ت ق��رع��ت��ه أم����س في 

مدينة نيون السويسرية.
وك��������ان ال����ف����ري����ق����ان ال���ت���ق���ي���ا ف��ي 
الماضي  الموسم  النهائية  المباراة 
ف��ي   1  – م�����دري�����د 4  ري��������ال  وف��������از 
الوقت االضافي واحرز اللقب للمرة 
ال��ع��اش��رة ف��ي ت��اري��خ��ه. ك��م��ا التقيا 
ست مرات هذا الموسم في الدوري 
االسباني  الملك  وك��أس  االسباني 

و"السوبر كأس" االسبانية.
ك����ذل����ك ي���ل���ت���ق���ي ب�����اري�����س س���ان 
ج�����ي�����رم�����ان ال����ف����رن����س����ي ب���رش���ل���ون���ة 
م��رات،  أرب��ع  اللقب  االسباني حامل 
ل��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة ه���ذا ال��م��وس��م، بعد 
لقائهما في دور المجموعات عندما 
ف���از ب��اري��س س���ان ج��ي��رم��ان 3 – 2 
ف��ي ب��اري��س، وبرشلونة 3 – 1 في 

برشلونة.
ويلتقي اف سي بورتو البرتغالي 
ميونيخ  بايرن  مرتين  اللقب  حامل 
االلماني حامل اللقب خمس مرات 

ف���ي اع�����ادة ل��ل��م��ب��اراة ال��ن��ه��ائ��ي��ة ع��ام 
1987 وال��ت��ي ان��ت��ه��ت ب��ف��وز ب��ورت��و 

.1 – 2
تورينو  جوفنتوس  يلتقي  كما 
االي����ط����ال����ي ح����ام����ل ال���ل���ق���ب م��رت��ي��ن 

موناكو الفرنسي.
ال��ذه��اب في 14  مباريات  وتقام 
و15 نيسان، ومباريات االي��اب في 

21 و22 منه.

أوروبا ليغ

وسحبت أمس أيضًا قرعة الدور 
رب��ع النهائي م��ن ال����دوري االوروب���ي 
"أوروب�����ا ل��ي��غ" وأس��ف��رت ع��ن اآلت���ي: 
اللقب –  االسباني حامل  أشبيلية 
دينامو  ال��روس��ي،  بطرسبرج  زنيت 
ك��ي��ي��ف االوك�����ران�����ي – ف��ي��ورن��ت��ي��ن��ا 
االيطالي، دنيبرو دنيبروبتروفسك 
ب�������روج  س�������ي  اف   – االوك����������ران����������ي 
فولفسبورغ  ال  اف  في  البلجيكي، 

االلماني – نابولي االيطالي.
ال��ذه��اب في 16  مباريات  وتقام 
نيسان، وم��ب��اري��ات االي���اب ف��ي 23 

منه.

ف��وزه االول  البرازيلي  حقق ك��روزي��رو 
الفنزويلي  مينيروس  مضيفه  على 
في   )0  –  1 االول  )ال���ش���وط   0  –  2
على  بينهما  اج��ري��ت  ال��ت��ي  ال��م��ب��اراة 
م��ل��ع��ب "اس���ت���ادي���و ك��ات��ش��ام��اي" في 
ال��م��رح��ل��ة  خ��ت��ام  ف���ي  اورداز،  ب��وي��رت��و 
ال���ث���ال���ث���ة م����ن ت��ص��ف��ي��ات ال��م��ج��م��وع��ة 
الثالثة للدور االول من كأس النوادي 
االميركية الجنوبية ال�56 لكرة القدم 
االصابتين  "ليبرتادوريس". وسجل 
ل��ي��ان��درو دام���ي���او وم��ارك��ي��ن��ي��وس في 

الدقيقتين 12 و83.
ت����ص����در ك������روزي������رو ت���رت���ي���ب ف���رق 
من  نقاط  خمس  برصيد  المجموعة 
ثالث مباريات )2 – 0(، يليه يونيفر 
ال��ب��ول��ي��ف��ي  س��ي��ت��اري��و دي س���وك���ري 
ات��ل��ت��ي��ك��و ه��وراك��ان  ث��م   ،)0 – 1( 5
االرجنتيني 3 )2 – 2(، ومينيروس 

.)5 – 2( 1
وف����ي خ��ت��ام ال��م��رح��ل��ة ال���راب���ع���ة من 
ت���ص���ف���ي���ات ال���م���ج���م���وع���ة ال���خ���ام���س���ة، 
ت����ع����ادل ب��ال��ي��س��ت��ي��ن��و ال��ت��ش��ي��ل��ي��ان��ي 
االوروغواياني  ون��دررز  ومونتيفيديو 
في   )1  –  0 االول  )ال���ش���وط   1  –  1

على  بينهما  أج��ري��ت  ال��ت��ي  ال��م��ب��اراة 
ملعب "استاديو سانتا الروا – يونيفر 
أنديبندنسيا.  ف��ي  س��ي��ك"  س��ي��داد 
س��ج��ل ل����الول ج��اي��س��ون س��ي��ل��ف��ا في 
في  ول��ل��ث��ان��ي سيلفا   ،66 ال��دق��ي��ق��ة 

الدقيقة 36.
يتصدر بوكا جونيورز االرجنتيني 
ترتيب فرق المجموعة وله 12 نقطة 
يليه  م��ب��اري��ات )14 – 2(،  ارب����ع  م��ن 
م��ون��ت��ي��ف��ي��دي��و ون�����دررز 7 )6 – 5(، 
وزام���ورا   ،)4  – 2(  4 باليستينو  ث��م 

الفنزويلي ال شيء )3 – 14(.
وف����ي خ��ت��ام ال��م��رح��ل��ة ال���راب���ع���ة من 
ت��ص��ف��ي��ات ال��م��ج��م��وع��ة ال���س���ادس���ة، 
ت����ع����ادل ري���ف���ر ب���الي���ت االرج��ن��ت��ي��ن��ي 
 1  –  1 البيروفياني  اوري���ش  وخ���وان 
ال��م��ب��اراة  )ال��ش��وط االول 1 – 0( ف��ي 
ال���ت���ي اج����ري����ت ب��ي��ن��ه��م��ا ع���ل���ى م��ل��ع��ب 
فيسبوتشيو  ان��ط��ون��ي��و  "اس���ت���ادي���و 
اي���رس. سجل  بيونس  ف��ي  ليبرتي" 
الدقيقة  في  ميركادو  غبريال  ل��الول 
الدقيقة  ف��ي  دل��غ��ادو  ول��ل��ث��ان��ي   ،26

.90
ي���و آي ان ال  ي��ت��ص��در ت��ي��غ��ري��س 

المجموعة  ف��رق  ترتيب  المكسيكي 
وله 10 نقاط من اربع مباريات )9 – 
1(، يليه خ��وان اوري��ش 5 )4 – 5(، 
ث��م ريفر باليت 3 )3 – 5(، وس��ان 

خوسيه البوليفي 3 )2 – 7(.
وف����ي خ��ت��ام ال��م��رح��ل��ة ال���راب���ع���ة من 
خسر  السابعة،  المجموعة  تصفيات 
أت��ل��ت��ي��ك��و ن���اس���ي���ون���ال ال��ك��ول��وم��ب��ي 
ام������ام ض��ي��ف��ه ب���رش���ل���ون���ة غ��واي��اك��ي��ل 
االك������وادوري 2 – 3 )ال��ش��وط االول 
ال���ت���ي اج��ري��ت  ال���م���ب���اراة  1 – 1( ف���ي 
ب���ي���ن���ه���م���ا ع����ل����ى م���ل���ع���ب "اس����ت����ادي����و 
ميدايين.  في  ج��ي��راردون"  اتاناسيو 
س����ج����ل ل����ل����خ����اس����ر خ������اي������رو ف����اب����ي����ان 
سابالسا  ميخيا  والكسندر  بالومينو 
وللفائز  و71،   27 الدقيقتين  ف��ي 
اس��ت��ري��ال وب��راه��ي��ان أل��ي��م��ان )2( في 

الدقائق 38 و46 و52.
ي�������ت�������ص�������در اس�������ت�������ودي�������ان�������ت�������س 
المجموعة  ف��رق  ترتيب  االرجنتيني 
وله سبع نقاط من أربع مباريات )5 – 
2(، يليه ليبرتاد الباراغواياني 7 )4 
– 3(، ثم أتلتيكو ناسيونال 5 )7 – 
 7(، وبرشلونة غواياكيل 3 )4 – 8(.

يلتقي الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
ال���ل���ق���ب  وح������ام������ل  أول  ال����م����ص����ن����ف 
ان����درو م����وراي المصنف  ال��ب��ري��ط��ان��ي 
النهائي من  ال���دور نصف  ف��ي  راب��ع��ًا 
دورة إنديانا ويلز األميركية الدولية 
ال��م��ض��رب على م��الع��ب صلبة،  ل��ك��رة 
التسع  الماسترز  دورات  أول��ى  وه��ي 
قيمة  والبالغة   2015 لسنة  الكبرى 
جوائزها 5,381 ماليين دوالر للرجال 

و6,137 ماليين دوالر للسيدات.
ف�����ي ال���������درو رب������ع ال����ن����ه����ائ����ي، ف���از 
ديوكوفيتش من غير أن يلعب بعد 
انسحاب منافسه األوسترالي برنارد 

ت��وم��ي��ت��ش ال��م��ص��ن��ف 32 وال����ذي لم 
في  آالم  بسبب  الملعب  ال��ى  يحضر 
التهاب  ناجمة عن  لثته  ظهره وفي 

حاد في ضرس العقل.
أم�����ا م��������وراي، ف���أل���ح���ق ب��االس��ب��ان��ي 
ف��ي��ل��ي��س��ي��ان��و ل���وب���ي���ز ال���م���ص���ن���ف 12 
خسارة عاشرة في 10 مباريات 6 – 
3، 6 – 4 في ساعة و30 دقيقة، 
وحقق فوزه الرقم 497 منذ احترافه 
وت��خ��ط��ى م��واط��ن��ه ت��ي��م ه��ن��م��ان في 

عدد االنتصارات لبريطاني.
للدور  األخريين  المباراتين  وف��ي 
رب���ع ال��ن��ه��ائ��ي، ي��ل��ت��ق��ي ال��س��وي��س��ري 

روج����ي����ه ف���ي���دي���رر ال���م���ص���ن���ف ث��ان��ي��ًا 
التشيكي  م��رات  أرب��ع  اللقب  وحامل 
تاسعًا،  المصنف  برديتش  توماس 
المصنف  ن��ادال  رافاييل  واالسباني 
ث��ال��ث��ًا ال��ك��ن��دي م��ي��ل��وس راون��ي��ت��ش 

المصنف سادسًا.
وفي الدور ربع النهائي من بطولة 
ال��ص��رب��ي��ة يللينا  ف����ازت  ال���س���ي���دات، 
يانكوفيتش المصنفتة 21 وحاملة 
االوك��ران��ي��ة  على   ،2010 ع��ام  اللقب 
ل��ي��س��ي��ا ت��س��وري��ن��ك��و ال���ص���اع���دة م��ن 
ث��م   1  –  4  ،1  –  6 ال���ت���ص���ف���ي���ات 
ب��االن��س��ح��اب الص��اب��ت��ه��ا ف��ي كاحلها 

األي�����م�����ن، وت����أه����ل����ت ل�����ل�����دور ن��ص��ف 
سابينه  األلمانية  لتلتقي  النهائي 
ليسيكي والتي فازت على االيطالية 

وحاملة   15 المصنفة  بينيتا  فالفيا 
 ،)7  – 3( ال��ل��ق��ب 6 – 4، 6 – 7 

.)4 – 7( 6 – 7

البطوالت األوروبية الوطنية لكرة القدم يف عطلة نهاية االسبوع
إسبانيا: "الكالسيكو" الـ 170 برشلونة - ريال مدريد

السبت واألحد ختام نهائيات
كأس العالم للتزلج األلبي

الدوري األميركي الشمالي لكرة السلة للمحترفين "ان بي آي"
هاردن عادل رقم أوالجوون بـ 50 نقطة

ربع نهائي دوري األبطال األوروبي:
ريال مدريد - أتلتيكو مدريد مجددًا

الدور األول من كأس النوادي األميركية الجنوبية "ليبرتادوريس"
ر مجموعته بعد فوز أول كروزيرو تصدَّ

الدورات الدولية يف كرة املضرب
إنديان ويلز: خروج حاملة اللقب

الفريق السويسري الفائز في مسابقة الفرق أمس لكأس العالم للتزلج األلبي، في ميريبيل بفرنسا.  )أ ف ب(

جيمس هاردن – الى اليسار – يحتفل وباتريك بيفرلي بتسجيله برمية ثالثية لهيوستن روكتس في سلة دنفر ناغتس، في 
)أ ف ب( هيوستن.  

الثالث  اصاباته  أولى  بتسجيله  كافاني  ادينسون  واألوروغواياني  يحتفل   – اليسار  الى   – ابرهيموفيتش  زالتان  األسوجي 
)رويترز( لباريس سان جيرمان في مرمى أف سي لوريان 3 – 1، في باريس مساء أمس.  

االلمانية سابينه ليسيكي فائزة على االيطالية فالفيا بينيتا في دورة انديان ويلز. 
)أ ف ب(  
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النرجيلة 
أخطر من 
السيجارة

)و ص ف(

حذر خبراء دوليون في الصحة خالل 
مؤتمر في ابو ظبي من خطر تدخين 
النرجيلة )الشيشة( المنتشرة بكثرة 
ف����ي ال�������دول ال��ع��رب��ي��ة وال����ت����ي تحقق 
رواج��ا في مناطق مختلفة من العالم، 
ذلك  يفوق  الخطر  ه��ذا  ان  مؤكدين 

العائد لتدخين السجائر. ووفق تقرير 
نشره خبراء في "أطلس التبغ" خالل 
مؤتمر عالمي لمكافحة التدخين في 
ال��ع��اص��م��ة االم���ارات���ي���ة، ف���إن "ن��ف��س" 
يعادل  ال��واح��د  الشيشة  أو  النرجيلة 

تدخين سيجارة واحدة بأكملها.
واشار ادوارد تورسان ديسبانييه 
المسؤول في منظمة الصحة العالمية 

ال��ى ان "جلسة واح���دة م��ن الشيشة 
ي��م��ك��ن ان ت������وازي ت��دخ��ي��ن 20 ال��ى 
ي��ن��ط��وي  ق���د  م���ا   )...( س���ي���ج���ارة   30
على خطر كبير". وأصبحت النرجيلة 
مصدر قلق كبير بالنسبة الى حركات 
ال���ت���وع���ي���ة ض����د اخ����ط����ار ال���ت���دخ���ي���ن، 
خ��ص��وص��ًا الن��ت��ش��اره��ا ال��م��ت��زاي��د في 

اوساط الشبان وفي الجامعات.

)ساكو بيكاريان( الكسوف كما بدا في سماء بيروت.  

لبنان بال شمس ...

ش��ه��د ال���ع���ال���م ام����س ك��س��وف��ًا كليًا 
للشمس. لكن الكثيرين من سكان 
ال��ن��ص��ف ال��ش��م��ال��ي ل��ل��ك��رة االرض��ي��ة 
ب���وض���وح بسبب  ح���رم���وا م��ش��اه��دت��ه 

االحوال الجوية غير المؤاتية.
ول�����������م ي������ش������اه������د س�����������وى ب���ع���ض 
المحظوظين في أرخبيل منعزل في 
القطب الشمالي وآخرون كانوا على 
بوضوح.  الظاهرة  ه��ذه  ط��ائ��رة  متن 
كانوا  ممن  الكثيرين  آم��ال  وخيبت 
ي���أم���ل���ون ال���ت���ف���رج ع��ل��ى ال��ق��م��ر وه��و 

يكسف جزئيا الشمس بسبب سوء 
األحوال الجوية.

ول���ك���ن ه�����ذه ال���ظ���اه���رة ال��ف��ل��ك��ي��ة 
اثارت الحماس على مواقع التواصل 
الصور  ت��داول  تم  حيث  االجتماعي 
م����ع ب���ع���ض ال���ت���ع���ل���ي���ق���ات ال���س���اخ���رة 

أحيانًا.
وت����أث����ر ل���ب���ن���ان ب���ال���ك���س���وف وب����دا 
 تطيب 

ً
ل��وح��ة س��م��ائ��ه  م��ن  المشهد 

ل��ل��ع��ي��ن رؤي����اه����ا رغ�����م ال���غ���ي���وم ال��ت��ي 
عكرت  المشهد.

ال��ى ان الكسوف  وتجدر االش��ارة 
الكامل يحصل عندما يمر القمر بين 
االرض وال��ش��م��س ف��ي وق���ت تكون 
فيها الكواكب الثالثة مصطفة في 

خط مستقيم.
وللمفارقة أن الشمس أكبر 400 
مرة من القمر إال أنها 400 أبعد منه 
بواقع 400 مرة. ويمكن تاليا للقمر 
أن يحجب الشمس كليا عن الناس 
ال����ذي����ن ي���ق���ف���ون ف����ي ال���ظ���ل ال���ذي���ن 

تعكسه على سطح االرض.

وي������ص������ادف ه������ذا ال����ك����س����وف م��ع 
الظاهرة المعروفة باالعتدال الربيعي 
النصف  من  الشمس  تنتقل  عندما 
ال���ج���ن���وب���ي إل�����ى ال���ن���ص���ف ال��ش��م��ال��ي 
لألرض من جهة، وأيضا مع الظاهرة 
عندما  العمالق"  "القمر  ب�  المعروفة 
له  مسافة  أق���رب  على  القمر  ي��ك��ون 

من األرض، من جهة أخرى.
ومن المتوقع أن يحصل الكسوف 
آب   12 في  للشمس  التالي  الكامل 

2026 في أوروبا.
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24  حبيبتي ذبحوها ألن اسمها بغداد 
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علي حرب: 
ال مصالحة بين 
اإلسالم والحداثة

كتبُت أكثر من مّرة في 
هجاء الرأي العام، وفي 

تقريع الطبقة السياسية. 
أخذ عليَّ كثيرون هذه 
الطريقة "القاسية"، 

معتبرين، ربما عن حّق 
أحيانًا، أن الرأي العام يحتاج 
دائمًا إلى َمن يبلور أحالمه، 
وَمن يقوده. لن أدخل في 

جدال بيزنطي حول هذه 
المسألة، ألن غايتي هي 

كسر الدائرة المغلقة التي 
يتخبط بها لبنان، وتحول 

دون خروجه من الشرنقة 
القاتلة. كّل مقاربة نقدية، 

ثقافية، مدنية، من 
شأنها أن ُتحِدث ارتجاجًا 

في السلوك القطيعي، 
الجمعي أو الفردي، لن 
أتوانى عن استخدامها 

عندما تدعو الحاجة. بالدنا 
تستحق أن ال يكون أحدنا 

فريسًة تسّهل شهادة 
الزور. هنا تحية إلى كّل 

الذين يصنعون قمحًا لألمل 
والحرية.

عقل العويط

ال���م���م���غ���ِن���ط���ون ال�����ض�����وء، ال���م���ك���ه���ِرب���ون ال���ع���دم، 
الصانعون الغيوم والبروق والصواعق، الموقظون 
المقيمون في  واألق���م���ار،  وال��ش��م��وس  األع��ش��اب 
ق 

ّ
م��رات��ب ال��خ��ي��ال وال��ح��ق��ي��ق��ة، ال��ن��ازل��ون م��ع تشل

��رون 
ّ
ال��ث��ل��وج، ال��م��ن��ه��م��رون م��ع ال��ن��ج��وم، ال��م��ت��ق��ط

ف���ي ال���ه���واء، ال���س���ائ���رون ف���ي ال��ق��ي��ظ وال��زم��ه��ري��ر 
وال��وع��ر، ال��م��ت��واف��دون ف��ي ال��ف��ص��ول، المبتكرون 
رحيق األوق��ات، النازفون في الحبر، المتفّتحون 
ف����ي ال����ع����ط����ور، ال���ُم���ف���ِت���ن���ون ح���رك���ة ال���ك���واك���ب، 
ال��م��ت��ص��اع��دون م���ع ال���ري���ح، ال��ُم��رِب��ك��ون إي��ق��اع��ات 
ال��ل��ون وال��م��وس��ي��ق��ى، ال��ُم��ف��ِس��ح��ون ال����دروب أم��ام 
 ل��ل��ذي��ن ي��رت��ش��ف��ون 

ً
ال���ف���ج���ر، ال���ص���ان���ع���ون ق���ه���وة

 
ّ

الظل القاطفون  فناجينهم،  وحشة  مع  القهوة 
 

ّ
الظل بين  كالكيمياء  الممتزجون  النور،  وف��ارق 

والنور، الملهمون الهامسون الفائزون الساهرون 

المنتشون  الملتّمظون  حون 
ّ
المترن المتنّبهون 

ال����م����رت����ع����ش����ون ال����م����ش����رق����ط����ون ال���م���ن���ت���ف���ض���ون 
يجد  َم��ن  ب��ال��ح��ل��م...،  الممسوسون  المهلوسون 
في  إقامتهم  ��ب 

ّ
ي��رت َم��ن  قهم؟ 

ّ
بتأل يليق  مكانًا 

لبنان المسروق من نفسه، والتائق إلى نفسه؟
رون النسائم بآهات الحدائق، 

ّ
هؤالء الذين يزن

أبوابًا  يفتحون  كَمن  ال��ح��ي��اة،  وث��ائ��ق  ويفتحون 
وأجنحة  الينابيع  أح���ام  ي��رّب��ون  ال��ذي��ن  مغلقة؛ 
العصافير مثلما ترّبي األمهات أطفالهن؛ الذين 
يشربون اللطيف الرنين، ويلمعون في الصمت؛ 
الذين يسيلون في نهر األوج��اع، ويتألألون في 
أناقة العتمة؛ الذين ينفخون األبواق، ويقرعون 
الذين  النظرات؛  ح��دود  على  ويقفون  الطبول، 
الذين  تلئتم شفاٌه على شفاه؛  مثلما  يلتئمون 
 إلى ابتسامة في األنين 

ً
يبتسمون ألن ثمة حاجة

الكبير؛ الذين يخترعون أغصانًا رّيانة في عروق 
ال��ش��ج��ر ال��ي��اب��س؛ ال���ذي���ن ي��ط��ي��ل��ون ال��س��ه��ر ل��ئ��ّا 

يؤوب الفجر وحيدًا إلى النافذة؛ الذين يفرشون 
بون المنامات، لئّا ينام الحّب شريدًا 

ّ
األسّرة ويرت

في الصقيع والعراء؛ الذين يتشاورون مع الندى، 
ل دموعهم كلما تاقت عيٌن إلى 

ّ
من أجل أن تتبل

أختها؛ الذين يولدون فقط من أجل البرهان أن 
 واحدة يمكنها أن تصّدع الجدار.   

ً
عشبة

كلما رأيُت بعضًا من هؤالء، ليس أمام ناظري 
ف��ح��س��ب، ب��ل ف��ي ال��وه��م وال��ح��ل��م أي��ض��ًا، فاضت 

أغماٌر من القمح في قلبي.
ك��ل��م��ا رأي���ُت���ه���م، ان��ف��ت��ح األف����ق م���ن ج��دي��د في 
سي قصير، وكم خيالي 

َ
ف

َ
عقلي، واكتشفُت كم ن

يجب أن يستلهم خيالهم.
ه��������ؤالء ه�����م ال�����ذي�����ن ي�����زورون�����ن�����ي ف�����ي خ�����راب 
إل��ى عينيَّ  رأس��ي. وه��م الذين ُيصِعدون الضوء 
عندما  اليأس  عون 

ّ
يرك الذين  وهم  المتألمتين. 

يتمكن من التسلل إلى الحصون الخلفية. وهم 
المنطق  غير  م��ا"  "شيئًا  ب��أن  يقنعونني  ال��ذي��ن 

واألرق��������ام وال����م����ع����ادالت وال��م��ع��ط��ي��ات ال���راه���ن���ة، 
ي��س��ت��ط��ي��ع أن ي���غ���ّي���ر ره���ب���ة ال��م��ن��ط��ق واألرق�������ام 
 

ّ
كل ويقلب  ال��راه��ن��ة،  والمعطيات  وال��م��ع��ادالت 

أم��ر واق��ع رأس��ًا على عقب. وه��م ال��ذي��ن يثبتون 
لي بالقلم والورقة أن حياتي ليست ملكًا أنانيًا 
ل����ي، ب���ل ه���ي أي���ض���ًا م���ل���ٌك ل��ل��ح��ري��ة، وب�����أن ل��ب��ن��ان 
 ال��ك��ب��ري��اء وال��ع��ي��ش وال���ف���رح وال��ت��أل��ق 

ّ
م��س��ت��ح��ق

يمّصون  الذين   
ّ

ك��ل من  الرغم  على  والديمومة، 
دم��ه، وينهشون لحمه، ويتناتشون ما بقي من 

أنفاسه.
ه����ؤالء ه��م ال��ذي��ن أع��ث��ر عليهم ع��ن��د ال��ص��ب��اح 
المبكر، وخصوصًا منه المرتجف من شدة الحياء 
وال��ه��ش��اش��ة، ف���أراه���م، ك��م��ا ل���و ك���ان���وا رؤي�����ا، في 

الغبش الذين يفصل بين البياض والسواد. 
هؤالء ليسوا آلهة، وال أنبياء، وال شياطين، وال 
قادة، وال زعماء، وال أحزابًا، وال حركات سياسية، 
وال تيارات، وال طوائف، وال مذاهب. هؤالء ليسوا 

الصّوان  شبه  إنهم  جماهير.  وال  متراصة،   
ً
كتلة

الحارق المشرقط واألثير اللّين العطوف العابر في 
تافيف العقل الدقيق. المعلومون المجهولون، 
المنسربون في النخاع الشوكي، في ال��روح، في 
في  الينابيع،  ف��ي  للحياة،  المرئي  غير  النسيج 
صهيل ال��وع��ي، ف��ي حنكة ال��اوق��ت، ف��ي ضمير 
ال��ه��ول. وه��م يعبرون ف��ي دم��ي، وأم��ام��ي، وكلما 
عبروا شعرُت أن العقل، كما الهواء، كما الشعور، 

يصير نظيفًا ونقيًا كما لم يكن من قبل. 
أق���ف، وإن  أن  ال��ق��درة على  ه���ؤالء يمنحونني 
وحيدًا، في العاصفة الهوجاء. وينفحونني القوة 
ألولد بمخاضي الذاتي من جديد. هؤالء يرسلون 
إل����يَّ – ال أع����رف ك��ي��ف – م���ا ي��ج��ع��ل��ن��ي أن��ت��ف��ض 
اليائسة الخربة المهّدمة. ويمنحون  على جثتي 
الكلمات القدرة على أن تولد من تلقاء ربيعها. 

يمسكونني  الذين  أنفسهم  إنهم  قوني:  صدِّ
 افتتاحية، ليطلبوا إليَّ أن آخذ 

ّ
من يدي في كل

 الذين يريدون مواصلة 
ّ

في االعتبار، مشاعر كل
وأن  واالس��ت��س��ام،  والعفن  ال��م��وت  الكفاح ض��د 
أك�����ون أم��ي��ن��ًا آلرائ���ه���م وأح���ام���ه���م. إن���ه���م ه���ؤالء 
له.  ال��رض��وخ  ال��ع��دم، ويرفضون  يقارعون  الذين 
إنهم هؤالء الذين يشّيدون شجرًا وارفًا لاعتزاز 
واألن��ف��ة وال��ك��ب��ري��اء، وال يملكون م��ن م��ت��اع هذه 

الدنيا سوى وصفة األمل.
ه�������ؤالء ق����د ي���ك���ون���ون م����ن ال����ذي����ن ي���ت���ح���ّدون 
هم  يكونون  وق��د  البشرية؛  اللبنانية  القطعان 
 عشبة في 

ً
األم���ل عشبة ي��رّب��ون  ال��ذي��ن  أنفسهم 

حقول عقولنا وخياالتنا ووقائع حياتنا المدنية، 
رافضين االنصياع إلى تعاليم األمر الواقع. 

لكن هؤالء خصوصًا، لن يكونوا مرئيين يومًا، 
مواهب  إنهم  الهيئات.  م��ن   

ً
هيئة مّتخذين  وال 

ات��ه��ا  خ���ّاق���ة ف��ح��س��ب، ت��ظ��ه��ر ت��ج��ل��ي��ات��ه��ا وإي��م��اء
ف��ي المفترقات ال��ح��اس��م��ة، وف��ي أوق���ات ال��ش��ّدة 

والصعوبة. 
أح��ي��ان��ًا، ف��ي أوق���ات التهالك وال��خ��ن��وع، أران��ي 
سائًا  المبّسطة،  والحلول  السهولة،  عن  أبحث 
أين هم هؤالء الذين يغّيرون التواريخ، ويصنعون 
الصيارفة،  على  الطاوالت  ويقلبون  المعجزات، 

وُيصِعدون لبنان إلى زورق النجاة.
 مكان. وفي 

ّ
في أحيان أخ��رى، أراه��م في ك��ل

 زمان. في الزوايا، في الكتب، في الشوارع، 
ّ

كل
ف��ي ال��ب��ي��وت، ف��ي المقاهي، ف��ي ال��ج��ام��ع��ات، في 

األحام، وفي الحقيقة.
واجبنا في "الملحق" أن نبحث عنهم في الواقع 
الخيال. وألنهم ال يملكون شيئًا يحتمون  وفي 
به، أو يقفون وراءه، في هذا الخراب الوجودي، 
ال��ل��ب��ن��ان��ي وال���ش���رق���ي، أن��ح��ن��ي ل��ه��م، وأع���ت���ذر من 
يأسي  يفضحون  أنهم  أمامهم. صحيٌح  ضعفي 
الصغير، ويقّرعون انهزاميتي، حتى ألكاد أشعر 
ب��ال��خ��زي وال���ع���ار م���ن ج�����ّراء س��ل��ط��ان��ه��م ال��م��ع��ن��وي 
ال��ع��ظ��ي��م، ل��ك��ن��ه��م ه���م ال���ذي���ن ي���أخ���ذون ب��ي��دي. 
االفتتاحية،  ه��ذه  اآلن  يكتبون  الذين  هم  إنهم 
 منهم أنه يدي في هذه 

ٌّ
بواسطتي. فليعرف كل

الكلمات، وأنه حبرها النقّي. سامي اليهم.
لنضاعف  ه���ؤالء.  ر 

ّ
لنكث نفعل  أن  يجب  م��اذا 

��ق��ون ك��ال��س��ي��ول من 
ّ
ق��م��ح��ه��م. ل��ن��ج��ع��ل��ه��م ي��ت��ش��ل

القيامية،  كاألوركسترا  وي��ه��درون  الجبال،  وراء 
 أدران هذا السقوط األخاقي 

ّ
جارفين معهم كل

المدّوي؟!
ماذا يجب أن نفعل لكي تندرج صناعة األمل 

في ثقافتنا اليومية، وفي مدارات حياتنا؟ 
أيًا يكن ما يجب أن نفعله، فلنعرف – فليعرف 
جنود األم��ل - أن ه��ذه الصناعة لن تكون فعًا 
أع��ج��وب��ي��ًا، ب��ل ه��ي م����راٌس ت��اري��خ��ي ي��وم��ي قيمي 
أخاقي وثقافي صعب للغاية. وكم يجدر بالمرء 
يكون  أن  له  ُيعطى  لكي  استثنائيًا،  يكون  أن 
خ���ادم ه���ذا األم����ل، وواح�����دًا م��ن ص��ّن��اع عبقريته 

الملهمة.

akl.awit@annahar.com.lb

لوحة لفضل زيادة.

يف عرين أساتذة األمل
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من الذي يسيء إلى اإلسالم؟ الرسوم الكاريكاتورية أم أهله الذين يصّرون 
على ممارسة هويتهم الدينية، في هذا العصر، بصورة هزلية كاريكاتورية 

أو عدوانية وارهابية؟ من يسيء إلى القيم الدينية: رسم امرأة مبرقعة 
بصورة ساخرة أم الفتاوى المضحكة والبربرية حول رضاعة الكبير أو حول 

مفاخذة االنثى بقصد االستمتاع ولو رضيعة، كما يفتي المفتون لدى السّنة 
والشيعة على السواء؟

ال مصالحة بين اإلسالم والحداثة 
ال ينفّك اإلرهاب يضرب ويتمّدد لكي يفاجئ العالم بأساليبه الجهنمية وغزواته البربرية، من جّز الرؤوس بالجملة إلى حرق الناس أحياء، ومن تفجير المدارس إلى الهجوم على مقاّر 

الصحف. هكذا هو يحشر الجميع، على الرغم من كل القوى التي ُتحشد لمحاربته. وبما أن اإلرهاب يعمل باسم الله وتحت راية الدين، من أجل إقامة دولة الخالفة وتطبيق الشريعة، 
فاإلسالم هو اليوم موضوع على مشرحة النقد بقدر ما هو موضع التهمة واالدانة بعقائده اإليمانية وفتاواه التكفيرية، وتدور المناقشات وُتكَتب المقاالت حول هوّيته: عالقته 
باالرهاب، قدرته على التجدد، قابليته لإلصالح، وتأقلمه مع الحياة المعاصرة. وإذا كنت قد تناولت هذه القضايا على صفحات هذا "الملحق"، وقبل ذلك في كتبي ودراساتي، ثم 

في محاضرتي بالقاهرة مشاركًا في اللقاءات الفكرية التي ُعقدت،  أخيرًا، تحت عنوان تجديد الفكر الديني، فإني في هذه المقالة أتناول عالقة اإلسالم بالحداثة والغرب، وما يتفرع 
عنها من قضايا، من بينها وضعية المسلمين في أوروبا، وفي فرنسا بشكل خاص.

علي حرب

ه���ل ال��م��ص��ال��ح��ة ب��ي��ن اإلس������ام وال���غ���رب ممكنة؟ 
هذه مسألة قديمة هي م��دار الجدل، منذ اتصال 
المسلمين بالغرب الحديث الذي فاجأهم بتفّوقه 
م��ن سباتهم  أيقظهم  م��ا  ب��ق��در  لبلدانهم،  وغ���زوه 
الحضاري. وهي تتجّدد عند كل إشكال أو صدام 
يقع بين الطرفين. وقد باتت اليوم قضية الساعة، 
وال سيما بعد الهجمات اإلرهابية على باريس، على 

يد التنظيمات الجهادية االسامية.

خرافة المصالحة
م�����ن ي���س���ت���ق���رئ س���ج���ل ال����ع����اق����ة ب���ي���ن ال���غ���رب 
بين نقيضين،  أنها عاقة ص��راع  واالس����ام، يجد 
تخللتها تحالفات موقتة أملتها مواقف تكتيكية، 
ال ات����ف����اق����ات ج����وه����ري����ة، ك���اج���ت���م���اع أم���ي���رك���ا م��ن 
ج��ه��ة وال����دول أو المنظمات اإلس��ام��ي��ة م��ن جهة 
العهد  إب��ان  االشتراكي  المعسكر  لمحاربة  أخ��رى، 
العربي  ال��ق��وم��ي  ال��ت��ي��ار  لمواجهة  أو  ال��س��وف��ي��ات��ي، 
إب���ان العهد ال��ن��اص��ري. ال أن��س��ى أي��ض��ًا ال��ل��ق��اء بين 
الجانب االقتصادي. فاالساميون  الطرفين حول 
مّيالون إلى المعسكر الرأسمالي والليبيرالي، بقدر 
ما هم معادون، أصًا للفكر الماركسي والمعسكر 

االشتراكي.
لكن ال لقاء بين المعسكرين، اإلسامي والغربي، 
األول  إذ  وااليديولوجي،  الثقافي  المستوى  على 
يتمّسك ب��ع��ب��ادة ال��ن��ص��وص ال��م��ق��دس��ة واألص���ول 
الثابتة، وإن كان ال يحسن إال انتهاكها، في معترك 
باتها، في حين أن الثاني يفكر ويعمل 

ّ
الحياة وتقل

على أساس النظريات الفلسفية وما يتفرع عنها 
من المذاهب والنظم السياسية، القابلة للتعديل 

والتغيير أو للتحسين والتطوير.
االس������ام ه���و ف���ي ذل�����ك، ش���أن���ه ش����أن أي دي��ن 
إنما يشتغل بعقلية  أح��ادي،  أو معتقد  توحيدي 
أو  المسلم،  غير  اآلخ��ر،  واق��ص��اء  والتكفير  التهمة 
المسلم المختلف في المذهب والرأي، كما تشهد 
اليوم الصراعات الدموية بين الشيعة والسّنة حول 
الرموز والنصوص. وإذا كان المسلمون ال يقبلون 
بعضهم بعضًا، فكيف يقبلون اآلخر المتمثل في 

الغرب بدوله وثقافاته!

المؤمن والمواطن
إذا ك��ان��ت ال��م��ج��ت��م��ع��ات ال��ع��رب��ي��ة ش���رع���ت، منذ 
والليبيرالية،  ال��ت��ن��وي��ري��ة  ب��أب��ع��اده  النهضة  ع��ص��ر 
ن��ف��س��ه��ا وص��ن��ع مستقبلها على  ب��ن��اء  إع�����ادة  ف���ي 
ت��راج��ع بعد  ال��ح��دي��ث، فقد حصل  ال��غ��رب��ي  النمط 
ازده��������ار اإلي���دي���ول���وج���ي���ات ال���ق���وم���ي���ة وال���ي���س���اري���ة 
وف���ش���ل ال���م���ش���اري���ع ال���ح���داث���ي���ة، وخ���ص���وص���ًا ب��ع��د 
ال��ح��رك��ات اإلس��ام��ي��ة. تمثل ه���ذا التراجع  ص��ع��ود 
ال��ذي يتعامل  في النكوص من نموذج "المسلم" 
ال  ويتصّرف  الدينية كشأن شخصي،  هويته  مع 
كمؤمن بل كمواطن يعيش في دولة ال في قوقعة 
طائفية، إلى نموذج "اإلسامي" الذي هو صاحب 
مشروع شمولي لتسلم السلطة وتطبيق الشريعة. 
��ر وي���ه���ّدد، 

ّ
واالس���ام���ي���ون ص���ن���ف���ان: داع���ي���ة ي��ك��ف

الداعية.  وجهادي يحاكم ويقتل تطبيقًا لفتوى 
وقد يجمع اإلسامي بين األمرين.

ال فرق هنا بين مذهب ومذهب، أو بين منظمة 
وأخ���رى. ف��اإلس��ام األص��ول��ي ال يمكن تطبيقه إال 
ع��ل��ى ن��ح��ٍو م��ا يفعل تنظيم "ال���دول���ة اإلس��ام��ي��ة" 
)داعش( وأخواته، أو أضداده. وتلك هي حصيلة 
الحياة وال��دول��ة والمجتمع في ه��ذا العصر:  أسلمة 
اس��ت��ئ��ص��ال اآلخ�����ر، دم����ار ال������ذات، ت��ش��وي��ه سمعة 
العالم  إل��ى  أنفسهم  بتقديم  والمسلمين،  العرب 
بوصفهم اختصاصيين في صناعة الموت وإنتاج 
الكوارث وتخريب معالم العمران والحضارة. هذا ما 
كتبه أحدنا قبل ح��وادث كانون الثاني الفرنسي 
)2015(، بل قبل حوادث أيلول األميركي )2001(، 
ومن غير انتظار األعمال البربرية لتنظيم "القاعدة" 
م��ن سباتهم  البعض  أيقظت  ال��ت��ي  "داع����ش"،  أو 
بما  اآلخ���ر،  للبعض  الفاضح  الجهل  ع��ن  وكشفت 

يكتب في نقد األصولية اإلسامية منذ ربع قرن.

اإلسالم والحداثة
للخداع، كما يتمثل ذلك  اآلخ��ر  الوجه  من هنا 
ف��ي ال��ف��ص��ل ب��ي��ن اإلس����ام واألص��ول��ي��ة اإلس��ام��ي��ة 
عن  ي��داف��ع��ون  ال��ذي��ن  يفعل  كما   ،)Islamisme(
إس����ام م��ع��ت��دل، وس��ط��ي، س��ل��م��ي، دي��م��وق��راط��ي، 
تنويري. هذا مطّب يقع فيه الكثيرون من العرب 
هؤالء  فليستيقظ  ومثقفين.   

ً
ساسة والغربيين، 

من سباتهم. فا وجود لمسلم ملتزم أصول دينه، 
أو في  للحقيقة  ف��ي مفهومه  ه��و شخص معتدل 
رؤيته للعالم أو في تعامله مع اآلخر. فذلك يتعارض 

مع عقيدته المقدسة ببنودها األربعة: 
نطقت  ع��ق��ي��دت��ه  ب�����أن  ال��م��س��ل��م  إي����م����ان  األول 
ب��ال��ح��ق��ي��ق��ة ال��م��ط��ل��ق��ة األول������ى واألخ�����ي�����رة. ال��ث��ان��ي 
اعتقاده بأن شريعته تقدم االجوبة والحلول لكل 
الثالث  المعاصرة.  والمشكات  الشائكة  األسئلة 
تصّوره بأن كتابه ينطوي على العلم بكل شيء، 
بحيث ال َيبقى للخلف شيء يقوله أو يفعله سوى 
السطو على المعارف المنتجة في الجامعات الغربية 
ونسبتها زورًا إلى القرآن. فيا لفضيحة العلم الكلي 
المركب بالنص  التي تشهد على جهل أصحابها 
والعلم. وال أنسى البند الرابع: اعتقاد المسلم بأن 
أهل  والباقون هم  للناس،  أخرجت  أم��ة  أّمته خير 
كفر وب��دع��ة أو زن��دق��ة وه��رط��ق��ة، ول���ذا فهم محل 

اقصاء رمزي أو جسدي.
���ة، ك��م��ا ت��ت��ج��ّس��م ف���ي ال��ش��ي��ف��رة 

ّ
ه��ن��ا أص����ل ال���ع���ل

الثقافية التي تصنع عقليات مفخخة تنفجر ًالغامًا 
لكي  س��ي��اس��ي��ة،  أو  قبلية  أو  طائفية  مجتمعية، 
الى  اختاف نسخه  الديني على  بالمشروع  ت��ؤول 
نهاياته الكارثية، على ما نشهد ونعاني. لذلك ال 
ما  الدينية،  المؤسسات  يد  على  تغييرًا  ننتظرن 
دامت تشتغل بثنائية الكفر واإليمان أو الرجس 

والطهر. 
هذا ما تشهد به المثاالت عند َمن ُيحسن قراءة 

الحوادث واألقوال: 

الفتوى ضد الديموقراطية
ب����ال����دي����م����وق����راط����ي����ة.  ي���ت���ع���ل���ق  األول  ال����م����ث����ل 
ف���االس���ام���ي���ون، م���ذ ب������دأوا ال��ع��م��ل وال���ن���ش���اط في 
الحل(،  هو  اإلس��ام  )تحت شعارهم:  العام  الحقل 
أنهم  التهديد،  التأكيد، وأحيانًا  ال يتوقفون عن 
م���ع ال��ح��ك��وم��ة اإلس���ام���ي���ة أو ال��ح��اك��م��ي��ة االل��ه��ي��ة، 
الحداثية بمختلف  الفكرية  المنظومة  وأنهم ضد 
المدني،  المجتمع  الفلسفة،  العلمانية،  أركانها: 
فضًا عن الديموقراطية. فالفتوى هي هنا نقيض 

الديموقراطية بوصفها حكم االكثرية.
األم��ر ك��ذل��ك. فالحاكم  الطبيعي أن يكون  م��ن 
المسلم يأخذ باجتهاده ورأيه، ال بإجماع الجمهور 
الذي كان دومًا موضع احتقار من جانب أهل الحل 
والربط من العلماء والساسة، ممن يسّمون الخاصة 
اليوم موضع احتقار من جانب  والصفوة؛ كما هو 
وال��دف��اع عن  تنويره  تّدعي  التي  الثقافية  النخب 
قطعان  صنع  ه��و  لذلك  السيئة  الثمرة  مصالحه. 
بشرية ال تحسن سوى أن تذعن وتصدق وتهلل 

وتصفق للزعيم األوحد أو للقائد المرشد. 
بالطبع يتراجع اإلساميون، على سبيل االلتفاف 
وال��م��ن��اورة، ألس��ب��اب دع��ائ��ي��ة أو تكتيكية. وه��ذا 
ما فعلته االح��زاب اإلسامية، بعد ان��دالع الثورات 
لقد  والديموقراطية.  الحرية  العربية، تحت شعار 
تراجعت، على مستوى الخطاب، وقبلت بصندوقة 
االق���ت���راع أم����ًا ب��ال��وص��ول إل���ى ال��س��ل��ط��ة وال��ق��ب��ض 
عليها. ولما تمكنت تراجعت عن وعودها ومارست 
ى م���ن االرث ال��دي��ن��ي 

ّ
اس���ت���ب���دادًا م��ض��اع��ف��ًا ي��ت��غ��ذ

القابض  النظام  المثال يقدمه  واالرث السياسي. 
على األم��ر في اي���ران، حيث ابتلعت والي��ة الفقيه 
ال��ن��ظ��ام ال��ج��م��ه��وري، وح��ول��ت ال��دي��م��وق��راط��ي��ة ال��ى 

مجرد ديكور أو واجهة.  

ما يفضحه الحجاب
ال��م��ث��ل ال���ث���ان���ي ي��ت��ع��ل��ق ب��وض��ع��ي��ة ال����م����رأة ال��ت��ي 
ه��ي نصف المجتمع وع��ق��دة ال��رج��ل ف��ي آن واح��د. 
فالحقوق والحريات، من هذا الجانب، قد تراجعت 
ع��ل��ى ن��ح��و ق��ي��اس��ي، ع��م��ا ك��ان��ت عليه ف��ي النصف 
األول من القرن الفائت، حيث كان من النادر أن 
تشاهد طالبة أو سيدة محجبة في الجامعة أو في 
األماكن العامة. أما اليوم فالحجاب يكتسح الفضاء 
العمومي بأشكاله المختلفة من الفوالر الى البرقع، 
م����رورًا ب��ال��ن��ق��اب، ب��ع��دم��ا ارت�����ّدت ال��ب��ن��ت ع��ل��ى أّم��ه��ا 

السافرة لتعود الى جدتها المحجبة أو المبرقعة.
ه��ك��ذا ع��دن��ا م��ع ع���ودة ال��دي��ن ال��ى ال��ح��ج��اب بعد 
مئة ع��ام من السفور، ول��ذا من الخداع أن نتحدث 
عن مصالحة بين اإلس��ام والحداثة. ما حصل هو 
العقيدة،  ح���ّراس  ص��ع��ود  فبعد  بالتمام.  العكس 
حصل ارتداد عن مكتسبات الحداثة، على سبيل 

الثأر واإلنتقام.
وال���ح���ج���اب ال ي��ج��ل��ب أله���ل���ه س����وى ال��م��ش��اك��ل، 
وخصوصًا اذا كانوا يعيشون في البلدان االوروبية، 
كما هي الحال في فرنسا. صحيح أن االساميين 
هناك، ومعهم كثر من العلمانيين، يحتّجون دومًا 
الدستور  في  المكفولة  واالعتقاد  التعبير  بحّرية 
وف����ي ش���رع���ة ح���ق���وق اإلن����س����ان. ل����ذا ي��ت��ه��م��ون من 
ارت��داء المسلمة الحجاب، إما بالعنصرية،  يعارض 
التي ق��ام عليها  وإم��ا بكونه يخالف مبادئ الحرية 

النظام الفرنسي بطابعه العلماني والمدني. 
لكن الحجاب بوصفه عامة من عامات الهوية، 
االنتماء  على  الديني  االن��ت��م��اء  تغليب  يعني  إن��م��ا 
م��ن اشكال  م��ا يستخدم كشكل  ب��ق��در  ال��وط��ن��ي، 
ال���م���ق���اوم���ة ل��ل��م��ج��ت��م��ع ال���ح���دي���ث. ف���ال���ت���ي ت���رت���دي 
الحجاب، في الفضاء العام، كأنها تقول أنا مسلمة 
أكثر مما أنا فرنسية، أو أنا ال اق��در على االندماج 
دته 

ّ
أك م��ا  أري���ده. ه��ذا  الفرنسي وال  المجتمع  ف��ي 

األوام��ر  أتلقى  ال  أن��ا  بقولها:  المحجبة  الفتاة  تلك 
ال م��ن وال���دي وال م��ن مدير ال��م��درس��ة، ب��ل م��ن الله 
مباشرة. وبما أن الله هو الغائب الدائم عن المسرح، 
ه في اصدار االوامر من ينوب عنه وينطق 

ّ
 محل

ّ
يحل

باسمه، من المتألهين من علماء ومرشدين أو دعاة 
ومشعوذين.

إن ق���ض���ي���ة ال����ح����ج����اب، وس��������واه م����ن ال����ع����ادات 
وال��ط��ق��وس وال���ف���رائ���ض، ت��ق��دم ش���اه���دًا ع��ل��ى أن 

المسلمين الفرنسيين يطلبون ممارسة حرياتهم 
الدينية، بصورة تتعارض مع األسس التي قامت 
عليها الدولة الفرنسية، التي لم تعد دولة دينية، 
ى فرنسا 

ّ
منذ الثورة الفرنسية عام 1789. فهل تتخل

عن المكاسب التي تحققت، منذ عصر األنوار، في 
ما يخّص الحقوق والحريات، لكي يمارس المسلم، 
ال��ذي ه��رب من ج��ور حكومته وفقر بلده، حريته 
على نحٍو عنصري أو استبدادي؟! فَمن العنصري: 
المدنية  الحديثة،  مجتمعه  قيم  عن  يدافع  ال��ذي 
وال��ل��ي��ب��ي��رال��ي��ة، أم ال���ذي ي��ري��د ف���رض ن��م��ط حياته 
البائد على المجتمع الفرنسي للعودة به الى عصور 
العبودية! وإذا كان المسلمون األصوليون يدّمرون 
 ما 

ّ
مجتمعاتهم ويخربون عمران بلدانهم، فهذا أقل

يمكن أن يفعلوه في فرنسا، فيما لو سيطروا أو 
هيمنوا: استغال الحريات والعمل على تقويضها.

الهوية األثرية
ق بالرسوم 

ّ
بهذا أصل إلى المثل الثالث، المتعل

الكاريكاتورية التي شهدنا أحد فصولها الدامية 
في المجزرة التي أودت بحياة فريق العمل في أسرة 
إي��ب��دو"! هنا أيضًا يتمترس  تحرير مجلة "شارلي 
ال��ف��رن��س��ي وراء ه��وي��ت��ه االرك��ي��ول��وج��ي��ة  ال��م��س��ل��م 
وطوطمه النبوي. إذ هو يطالب بمنع وسائل اإلعام 
من التعّرض بالنقد لرموزه ومقدساته. ولكن لماذا 
الطائفة  امتيازًا خسرته  الفرنسية  الدولة  تعطيه 
التعّرض  الجائز  م��ن  فرنسا  ف��ي  إذ  الكاثوليكية، 
للمسيح وآلباء الكنيسة بالنقد السافر، الساخر أو 

الفاجر.
السؤال الذي يثور في الذهن: من الذي يسيء 
إلى اإلسام؟ الرسوم الكاريكاتورية أم أهله الذين 
الدينية، في هذا  ممارسة هويتهم  على  ي��ص��ّرون 
أو عدوانية  ك��اري��ك��ات��وري��ة  ب��ص��ورة هزلية  ال��ع��ص��ر، 
واره��اب��ي��ة؟ م��ن ي��س��يء إل���ى ال��ق��ي��م ال��دي��ن��ي��ة: رس��م 
امرأة مبرقعة بصورة ساخرة أم الفتاوى المضحكة 
أو ح���ول مفاخذة  الكبير  وال��ب��رب��ري��ة ح���ول رض��اع��ة 
ول��و رضيعة، كما يفتي  األنثى بقصد االستمتاع 

المفتون لدى السّنة والشيعة على السواء؟
ي��س��ت��ن��ك��ر تلك  أن  إال  ي��س��ع��ه  ال���م���رء ال  أن  وم����ع 
الفرنسية،  الصحيفة  لها  تعّرضت  التي  المذبحة 
واالوروبيين  للفرنسيين  فوائدها،  لها  ك��ان  فقد 
لمواجهة  م��ن س��ب��ات��ه��م،  أيقظتهم  ألن��ه��ا  ع��م��وم��ًا، 
الدفاع  محاوالت أسلمة مجتمعاتهم، تحت ستار 

عن حرية االعتقاد والتعبير.
لكن ما جرى في فرنسا كان له مفاعيله السلبية 
الدينية،  النرجسية  العربية، ألنه عزز  البلدان  في 
وأطلق موجات جديدة من التعصب االعمى، بقدر 
النظر في مشكاتنا  ملهاة تصرفنا عن  ما شكل 
يتأمل  م��ن  إن  المستعصية.  وأزم��ات��ن��ا  المتراكمة 
ال��غ��ارق��ة في  العربية  المجتمعات  واق���ع  إل��ي��ه  آل  م��ا 
الفوضى والعجز، يجد أن أحوج ما تحتاج إليه هو 
ال��ذي يفضح، عبر الرسوم الناطقة  النقد الساخر 
م��ا ج��رى تمويهه أو تغليفه  ال��خ��ارق��ة،  وال��ك��ل��م��ات 
وح��ج��ب��ه، تحت ال��رم��وز وال��ع��ن��اوي��ن ال��م��ق��دس��ة، من 
األكاذيب أو الخرافات والشعوذات، التي حفل بها 

جزء كبير من التراث الديني.
م��ّس  م��ع  ي��ق��ف��ون  الغربيين ال  ب��ع��ض  وإذا ك���ان 
اإلع���ام، كما عّبر  م��ن جانب وس��ائ��ل  المقّدسات، 
الفيلسوف ال��ف��رن��س��ي إدغ����ار م�����وران، ف���إن ال��وض��ع 
الممارسات  أن  سيما  وال  وبينهم،  بيننا  مختلف 
ال��ت��ق��دي��س��ي��ة ت���راج���ع���ت ف���ي ال���غ���رب ب��ع��د ه��زي��م��ة 
الكنيسة وان��ح��س��ار دوره����ا ف��ي ح��ي��اة ال���ن���اس. ما 
ي��ح��ص��ل ع��ن��دن��ا ه���و ال���ع���ك���س، إذ ال ي�����زال سيف 
ال��ت��ع��ّرض  لمنع  ال������رؤوس،  ع��ل��ى  ��ط��ًا 

ّ
م��س��ل التكفير 

للمقدسات التي هي مصدر أزماتنا ومصنع عجزنا 
فنا وفقرنا. ولست أدري ما ال��ذي يفكر فيه 

ّ
وتخل

اآلن ري��ج��ي��س دوب���ري���ه ب��ع��د م���ج���زرة ب���اري���س؟ هل 
إلى  تحتاج  المجتمعات  ب��أن  مقولته  ع��ن  ي��ت��راج��ع 
يتشّبث  ه��ل  وتتوحد؟  تلتئم  لكي  راب��ط قدسي 
بمقولته األخرى بأن الدين هو فيتامين الضعفاء؟

إن الدين اإلسامي كما يمارس اليوم، من جانب 
جهادييه، سواء في فرنسا أو على أرض��ه، لم يعد 
أفيونًا كما وصفه ماركس. لكنه أبعد ما يكون عن 
إل��ى جرثومة فّتاكة  إذ ه��و تحول  وصفة دوب��ري��ه، 

وفيروس قاتل.

حّراس العقيدة
المثل الرابع يقدمه العلماء الذين عقدوا مؤتمرًا 
في "االزه���ر"، المؤسسة الدينية االب��رز في العالم 
اإلس����ام����ي، م���ن أج����ل م���ح���ارب���ة ال���ت���ط���ّرف وال��ع��ن��ف 
واإلره�����اب، وللتأكيد أن اإلس����ام دي���ن االع��ت��دال 
وال��وس��ط وال��ت��س��ام��ح. لكن م��ا فعلوه ه��و العكس 
بالتمام. لقد اثبتوا أنهم الوجه اآلخر للتنظيمات 
اإلره��اب��ي��ة، ب��ل م��ص��دره��ا ال��ف��ك��ري. ألن��ه��م تعاملوا 
في  تتمثل  كما  البربرية  العقائدية  بالعدة  معها 
ثنائية اإليمان والكفر، وما يترتب عليها من أحكام 
وفتاوى تدعو إلى القتل بقطع الرؤوس أو االيدي 
واألرجل. هكذا سقطوا في امتحان االعتدال على 
، وتواطأوا مع َمن يّدعون محاربتهم، بقدر  نحٍو مدوٍّ
ما تصرفوا كشرطة للعقيدة المقدسة أو كحّراس 

للحقيقة المطلقة.
لنقارن بين علماء الدين المسلمين، وبين البابا 
يتصرف  ال  فهو  الغربية.  الكنيسة  رأس  فرنسوا 
ك���ح���ارس ل��ل��ع��ق��ي��دة، ب���ل ك��م��واط��ن ع��ال��م��ي يهتم 
بالقضايا التي تستأثر باهتمام كل الناس. من هنا 
كان اهتمامه بالمسلمين الليبيين الذين تهجرهم 
تخرجت  التي  التكفيرية  التنظيمات  ديارهم  من 
في مدارس حراس العقيدة وشرطة اإليمان، هذا 
فيما علماء االسام الهون في نقاشاتهم البيزبطية 
ح��ول ما اذا ك��ان الداعشي االره��اب��ي مؤمنًا أم غير 

مؤمن. فيا لها من فضيحة.
ال رهان اذًا على الدين بمؤسساته وسلطاته. لذا 
من العبث مطالبة رج��ال الدين بإحداث تغييرات 
ع��ق��ائ��ده��م. فا  ت��ط��ال أس��س  بنيوية  أو  حقيقية 
ننتظر منهم إصاحًا أو تجديدًا، ومن باب أولى ان 
ال يقوموا بثورة. من يأمل منهم ذلك، حاله كحال 
من كان ينتظر إصاح الكنيسة في عصر محاكم 
التفتيش، أو إصاح نظام فرنكو أو هتلر، أو إصاح 

األنظمة الشمولية في العالم العربي.
اإلمكان  الديني تفتح  المشروع  وحدها هزيمة 
ال��درس  لإلصاح والتجديد. وه��ذا ما يستفاد من 
ال��ت��ون��س��ي. ل��م يكن ه��اج��س أه��ل ت��ون��س تجديد 
الخطاب الديني، بل هزيمة المشروع الديني، وهذا 
ما تحقق بتراجع القوى اإلسامية، وصوغ دستور 

واالع��ت��ق��اد.  الضمير  ح��ري��ة  يحترم  م��دن��ي  لتونس 
ع��ن��ده��ا تصبح مهمة ت��ج��دي��د ال��ف��ك��ر ال��دي��ن��ي هي 
مهّمة أهله. بالطبع بإمكانهم، إذا شاؤوا إصاح أمور 
ال��ق��راءات النقدية للنصوص  دينهم، اإلف���ادة من 
إذ هي  دينية،  غير  أم  دينية  أكانت  والخطابات، 
تفتح إمكانات خصبة للتفكير، فهمًا وتشخيصًا، 
مقاربة ومعالجة، بقدر ما تكشف عما تنطوي عليه 
المشاريع والدعوات من آليات الحجب والخداع أو 

اشكال االحتكار والمصادرة.

عقدة االسم
ل��ي��س��ت��ي��ق��ظ م����ن غ��ف��ل��ت��ه��م أول����ئ����ك ال��م��ث��ق��ف��ون 
للفكرة  يرّوجون  الذين  الفرنسيون،  واإلعاميون 
بدون  "إس��ام  بوجود  القائلة  والساذجة  الخادعة 
خضوع"، كما عنون كتابه ودعوته عبد النور بيدار، 
فما يدعو  مغربي.  أص��ل  من  الفرنسي  الفيلسوف 

 ومنطقًا ومسلكًا:
ً
اليه هو من المحاالت لغة

، ألن لفظة اإلسام تعني الخضوع واالذعان 
ً
لغة

واالنقياد؛  منطقًا، ألن الدين عمومًا يعني الصدوع 
ل 

ّ
يشغ من  بالزندقة كل  هم  ُيتَّ هنا  من  الله.  بأمر 

ع��ق��ل��ه ف���ي م��واج��ه��ة ال���ن���ّص؛ م��س��ل��ك��ًا، ألن ع��اق��ة 
السمع  على  تقوم  واسافه  ونبيه  بكتابه  المسلم 
والطاعة بقدر ما هي عاقة عبادة وتقديس، وكل 
ال��ع��ق��ل وق��م��ع ح��ري��ة التكفير  ي��ت��م بتعطيل  ذل���ك 

والنقد والتعبير.
ال ننخدعّن بما يقوله الخطاب، فمنطوقه يحض 
الناس على التعقل، لكن منطقه هو تغليب النص 
بالتعقل،  م��ط��ال��ب  فالمسلم  ه��ك��ذا  ال��ع��ق��ل.  ع��ل��ى 
السلبي، وعلى النحو الذي يعطل العقل، تمامًا كما 
أن المسلم الفرنسي إنما يطالب بحريته ولكن لكي 

يلغيها.
السؤال هنا: ما الحاجة الى االسام اذا كنا ضد 
الخضوع  وع���دم  التحرر  فبداية  ال��خ��ض��وع؟  منطق 
تعني، اقله، الخروج من حظيرة اإلسام الاهوتي 
أو  أو أص��ل  إس��م  والعقائدي، بحيث ال يستعبدنا 
مذهب. لكن البعض حتى ول��و لم تعد لهم صلة 
لزيف  باإلسم. فيا  التعلق  باإلسام، يصرون على 

الهوية وهشاشة الفكرة. 

الطوطم والبعبع
في ضوء هذا التشخيص، ال نأملّن بمصالحة بين 
اإلسام والغرب، أو باندراج المسلم في المجتمعات 
األوروب���ي���ة ال��ت��ي ه��اج��ر إل��ي��ه��ا وارت��ض��ى أن يعيش 
فيها ويحمل جنسيتها، إذ هو يشكل بذلك الوجه 
اآلخر للداعية اإلسامية الذي يريد أسلمة الحياة 
االساميين  الدعاة  أن  وكما  العربية.  البلدان  في 
في  االرهابيين  للجهاديين  الفكري  المصدر  ه��م 
البلدان اإلسامية، فإن المسلم الفرنسي، وإن لم 
ال��وج��ه اآلخ���ر للجهادي  يكن جهاديًا إره��اب��ي��ًا، ه��و 
التي يتحّرك  الحاضنة  البيئة  إذ يشكل  اإلرهابي، 
داخلها، بقدر ما يصّر على فرض نمطه اإلسامي 
بقيمه وعاداته وطقوسه، على المجتمع الفرنسي، 
ال��ذي يحول  األم��ر  العريقة.  المدنية  التقاليد  ذي 
المسلمين إلى طائفة تستعصي على التواصل مع 
مجتمعها. من العجب أن ينفي بعض المختصين 
الفرنسيين  المسلمين  ك��ون  االس��ام��ي،  ب��ال��ش��أن 
يشكلون "طائفة"، كما يفعل أوليفييه روا، ألنهم 
لو لم يكونوا طائفة لما كان ثمة مشكلة أصا هي 

مدار الجدل الدائم في فرنسا. 

إن الدين اإلسالمي كما يمارس 
اليوم، من جانب جهادييه، سواء في 
فرنسا أو على أرضه، لم يعد أفيونًا 
كما وصفه ماركس. لكنه ابعد ما 
يكون عن وصفة دوبريه كفيتامين 
الضعفاء، إذ هو تحول إلى جرثومة 

فّتاكة وفيروس قاتل 
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ان استحالة المصالحة بين االسام والحدث، ال 
تعني أننا ننخرط في صراع الحضارات كما يحاول 
البعض إحياء مقولة هنتنغتون بعد الغزوة البربرية 
على الصحيفة الفرنسية. فسواء تعلق األمر بقضية 
ص���راع ال��ح��ض��ارات أو بثنائيات ال��ش��رق وال��غ��رب أو 
م��ق��والت ومتعارضات  إزاء  وال��غ��رب، نحن  اإلس���ام 
���ى 

ّ
ف��ق��دت ص��دق��ي��ت��ه��ا. ف��ال��ح��ض��ارة اإلس���ام���ي���ة ول

زمنها، كغيرها من الحضارات القديمة كالفارسية 
واليونانية أو الهندية والصينية... 

لذا بات من الخداع أن يصّنف اإلس��ام بوصفه 
ح���ض���ارة ت���وض���ع ف���ي م���واج���ه���ة ال���ح���ض���ارة ال��غ��رب��ي��ة 
المسيحية  م���ع  ي��ص��ّن��ف  أن  ف���األح���رى  ال��ح��دي��ث��ة. 
واليهودية والبوذية، وسواها من العقائد القديمة. 
إن اإلسام الذي كان، في الماضي، عنوانًا لحضارة 
إلى  ح��ّراس��ه،  ُيمارسه  اآلن، كما  م��زده��رة، يتحول 
إل��ى بعبع  ال��ى ديناصور ثقافي،  أو  طوطم سلفي 
خرافي أو ال��ى تنين اره��اب��ي، وكلها ص��ور ونماذج 
تستخدم في مواجهة موجات الحداثة المتاحقة 
روا بها، وإن أنكروا 

ّ
التي أفاد منها المسلمون وتأث

ذلك وجهلوه.
كفى زيفًا وتلفيقًا. كما يمارس ذلك من جانب 
أو  الثقافي  الغزو  عن  يحدثوننا  الذين  المثقفين 
عن االمبريالية واالسام، فيما هم حصيلة الثقافة 
ال��غ��رب��ي��ة ف��ي وع��ي��ه��م وم��ف��اه��ي��م��ه��م، ف��ي معارفهم 
وم��ن��اه��ج��ه��م، ف��ي ش��ه��ادات��ه��م وأل��ق��اب��ه��م. ف��ه��ؤالء 
ساهموا بأطروحاتهم، عن جهل أو عن وع��ي، في 
تغذية الحركات األصولية والتنظيمات الجهادية. 

فيا للجهل المركب، بالذات وباآلخر.

التسميات العنصرية
إن معالجة اإلرهاب الذي ضرب باريس في عقر 
دارها وأثار الرعب لدى الفرنسيين واألوروبيين، ال 
تتم فقط على المستوى االمني، حتى ال تتحول 
فرنسا وال��دول األوروبية إلى معسكرات على غرار 
مدننا وعواصمنا العربية. بذلك يكون االرهابيون 
ح���ق���ق���وا غ���رض���ًا م����ن أغ����راض����ه����م: زرع ال����رع����ب ف��ي 
النفوس وجّر الحكومات والسلطات إلى التطرف 
في اتخاذ اإلج��راءات األمنية، وعلى نحٍو يتم على 
السواء.  على  والعامة  الشخصية  الحريات  حساب 
فالهجمات على باريس، وعلى كوبنهاغن، تفتح 
الباب لتغيير اللغة والخطاب أو النظرة والعقلية، 
في ما يخّص طرق التعامل مع الهويات في البلدان 

األوروبية، وذلك من غير وجه:
استبعاد الصفة الدينية من التعريف بالهوية، 
أو  أو جاليات  أقليات  م��ن يعتبرون  م��ا يخّص  ف��ي 
والمسلمين  كاليهود  واف���دة،  أو  مميزة،  ط��وائ��ف 
ُيعاَملوا ويعاِملوا  أن  األح���رى  وال��س��ود...،  واالرم���ن 
أنفسهم كما يعامل الفرنسي نفسه أو كما ُيعامل 
ع��ل��ى ي��د ن��ظ��رائ��ه، م��ن دون ذك���ر األص����ل الديني 
ُيكتفى  بحيث  ال��ب��روت��س��ت��ان��ت��ي،  أو  ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي 
ب��م��ا ي����دل ع��ل��ى ال��م��ه��ن��ة وال���ع���م���ل واالخ���ت���ص���اص. 
أو  اليهودي  أو  بالمسلم  تتعلق  التي  فالتسميات 
بعنصرية  تشي  بغيرهم،  أو  االفريقي  أو  األرم��ن��ي 
دفينة، ولو تّم استخدامها، في حالة اليهود، على 
له  تعرضوا  لما  نظرًا  والتعاطف،  التضامن  سبيل 

في العهد النازي من االضطهاد واالبادة. 
الشاهد على ذلك ان الروائي األميركي الكبير، 
فيليب روث، عندما عّرف به محاوره الفرنسي، وكما 
ه��ي ع���ادة الفرنسيين، وك���ان ف��ي زي���ارة لباريس، 
بقوله له: بصفتك كاتبًا أميركيًا "يهوديًا"، قاطعه 
ف��ورًا بقوله: ال معنى لكامك. فأنا كاتب أميركي 

أصًا وفصًا، ألن الكاتب إنما هويته اللغة.
أعتقد أن روث اعترض على التسمية اليهودية، 
ألن����ه اس��ت��ش��ّم م���ن ورائ����ه����ا رائ���ح���ة ع��ن��ص��ري��ة، ول��و 
اسُتخِدمت بصورة إيجابية أو وّدي��ة. فا ينخدعن 
اليهود بهذا الدالل الذي ينعمون به في فرنسا. اذ 
ال يمكن الواحد أن يحب غيره أكثر منه، إال على 

سبيل الخضوع والرهبة أو الغباء والنفاق.
تحقيقًا ل��ذل��ك، األج����دى ل��ه��م أن ي��ت��وق��ف��وا عن 
ي��ح��اول��ون استحضارها  ال��ت��ي  ال��م��ح��رق��ة  اس��ت��ذك��ار 
ف��ي ك��ل م��ن��اس��ب��ة، بحيث ي��واف��ق��ون ع��ل��ى إلغائها 
التعليم  ف��ي  ت��ن��درج  المدرسية، لكي  ال��ب��رام��ج  م��ن 
اإلب��ادة،  أعمال  على  الكام  وف��ي سياق  الجامعي، 
إن  أو ضحاياها.  أيًا كان فاعلوها  اإلنسانية،  بحق 
ه���ذا اإلس��ت��ن��ف��ار ال��دائ��م ل��ل��ذاك��رة، ب��إدان��ة اآلخ���ر أو 
تخويفه أو الضغط عليه، سيرتد في النهاية على 
أص��ح��اب��ه، ألن م��آل��ه شحن ال��ن��ف��وس لصنع ذاك��رة 

مضادة وعلى النحو األسوأ واألرهب.

إشهار الهويات
ما يسري على اليهود، يسري بشكل خاص على 
المسلمين الفرنسيين الذين يهاجمون العنصرية 
أن  لهم  ف��األج��دى  ف��ي فخاخها.  ه��م يقعون  فيما 
األصلية  لثقافتهم  ممارستهم  في  النظر  يعيدوا 

من غير وجه:
التوقف عن التعريف بأنفسهم من خال الصفة 
الدينية، باستبعاد عبارات الجالية أو الطائفة. فا 
معنى وال جدوى من استخدام العنوان الديني في 
دولة غير دينية، سوى العودة إلى الوراء إلحداث 

التوتر واالضطراب بين عناصر المجتمع وفئاته.
االم��ت��ن��اع ع��ن اس��ت��خ��دام ال��ع��ام��ات ال���دال���ة على 
ال��ه��وي��ة ف��ي ال��ف��ض��اء ال��ع��م��وم��ي وف���ي ال��م��ؤس��س��ات 
الصاة  الحال وأداء  المآذن والذبح  العامة، كبناء 
خ���ارج ال��م��س��ج��د، ف��ض��ًا ع��ن ال��ح��ج��اب ن��ف��س��ه. لقد 
الساحات  في  للهويات  وتسجيًا  إش��ه��ارًا  اتخمنا 
المساوئ  ه��ذه  نحصد كل  لكي  الشاشات،  وعبر 
والمفاسد أو المآسي والكوارث، حروبًا أهلية في 
المسلمين  بين  للعاقة  تخريبًا  أو  العربية،  الباد 

وبين مجتمعاتهم األوروبية.
المجتمعات  في  للهوية، خصوصًا  اإلشهار  إن 
األوروبية ينّم عن جهل وعنصرية، تمامًا كما ينّم 
في المجتمعات العربية عن ادعاء أو تعّصب أو نفاق. 
وإال كيف نفسر كل هذه االنهيارات والتراجعات 
فاألحرى  المسرح؟  على  ال��دي��ن  رج��ال  بعد صعود 
واألْولى أن يتصّرف المسلم كمواطن فرنسي، على 
ِقدم المساواة مع سواه من المواطنين، أيًا كانت 

أصولهم أو مذاهبهم.

العقدة واللعنة
هل أن��ا أغالي وأت��ط��رف في ه��ذا النقد القاسي 

الجارح والصادم، للدين اإلسامي؟!
أن����ا ال أن��ت��ق��د ال��م��س��ل��م��ي��ن ال���ذي���ن ي��ن��ت��م��ون إل��ى 
العالم الحديث، وهؤالء أكثرية صامتة ال يستهان 
بها، وإن كانوا قليلي الفاعلية واألث��ر، قياسًا على 

أصحاب الدعوات والمشاريع. لذا ينصّب هذا النقد 
التعاطي  على  التي تصّر  الدينية  المؤسسة  على 
 منه إال جوانبه 

َ
مع اإلس���ام، كطور م��اٍض، لم يبق

السلبية التي ال تصلح لبناء مجتمعات متطورة أو 
لصناعة حياة حديثة، وهي ثاثة:

االس������م وال����ح����رف وال���ط���ق���س ع���ل���ى م����ا ي���م���ارس 
��ِت��م ع��ل��ى ع��ق��ول��ه��م وأب��دان��ه��م. 

ُ
اس��ام��ه��م ال��ذي��ن خ

الذين  يتصرف  كما  ال��م��وت��ورة،  وال��ذاك��رة  العقدة 
يمارسون هويتهم على سبيل العداء لآلخر والثأر 
من العالم الحديث، دفاعًا عن ماٍض فردوسي لن 
اإلستراتيجيا  أو  اللعنة  ولم يكن فردوسيًا.  يعود 
ي��م��ارس اإلس���ام أصحاب  القاتلة وال��م��دم��رة، كما 
النماذج التكفيرية والمنظمات اإلرهابية. ال أنسى 
الجانب الرابع، ولكن االيجابي: النصوص والكتب 
م��ن يحسن قراءتها  ك��ن��وز معرفية عند  ه��ي  ال��ت��ي 
البّناء  والتركيب  الخاق  بالتحويل  عليها،  والعمل 
والتجاوز الفعال. وإذا كان مشروع االساميين قد 
فشل كنموذج حضاري أو برنامج سياسي أو نظام 
حقوقي، فالممكن والمشروع والنافع هو تشغيل 
النحو  على  خلقها،  أو  ال��م��وارد  واستثمار  العقول 
أن يبني نفسه وي��ش��ارك في  للواحد  ال��ذي يتيح 

صناعة الحضارة القائمة.
أي��ا يكن، ال يمكن المسلم أو س��واه أن ينتقل 
للعيش في مجتمع جديد، من غير أن يطرأ تغير ما 
على هويته يحمله على إعادة إنتاجها وتكييفها مع 
الوضعية الجديدة،  بحيث تغتني بوجه أو جانب 
أو رافد، بقدر ما تساهم في إغناء اآلخر على سبيل 
المفتوحة  الهوية  يفعله صاحب  ما  التبادل. هذا 
والمركبة، الغنية والقوية، بأبعادها المتعددة. من 
غير ذلك تستعاد الهوية وتمارس بصورة سلبية 
دائمة  مشكلة  تصبح  بحيث  مفخخ،  نحو  وع��ل��ى 

لصاحبها.
ان يكون ذا هوية مزدوجة على  الواحد  يمكن 
أو  جزائريا  فرنسيا  مثا  فيكون  اللغوي،  الصعيد 
فرنسيا لبنانيا، فذلك هو غنى وثراء. على العكس 
اذ هي  الطائفي،  المستوى  على  االزدواج���ي���ة  م��ن 

تولد داخل المجتمع النزاع والشروخ واالنشقاق. 

األخطبوط والتنين
هل أن��ا أق��ف مع ال��دول��ة الفرنسية ضد اإلس��ام 

والمسلمين؟!
أنا أحاول تشخيص الوضع في فرنسا التي هي 
اليوم محل توتر وتمزق بين قضية اليهود ومطالب 
ال��م��س��ل��م��ي��ن. وأن����ا أت��ع��ّم��د ال��ج��م��ع ب��ي��ن ال��ط��رف��ي��ن، 
وبعكس م��ا ت���رّوج ل��ه األس��ط��ورة ال��ت��ي تجمع بين 
العداء  من  وبالرغم  ألنهما  والمسيحية،  اليهودية 
الذي استحكم بينهما، بسبب قيام دولة إسرائيل 
من  أق���رب،  دي��اره��م،  م��ن  الفلسطينيين  وتهجير 
حيث منطق االصطفاء والتمييز، وأبعد ما يكون 
التجّسد  مبدأين:  على  تقوم  التي  المسيحية  عن 

والتضحية.
والمسلمين، ذوي  اليهود  أنتقد هنا،  لكني ال 
خرجوا  ممن  العابرة،  والهويات  المنفتحة  العقول 
من قوقعة طوائفهم، أو ممن يمارسون عاقتهم 
األصلية،  الثقافية،  وبيئاتهم  الدينية  بجذورهم 
كرأسمال رمزي يستلهمونه في حياتهم  ومهنهم، 
منهج صالح  او  نافع  عمل  ال��ى  يترجمونه.  بحيث 
او ن���م���وذج ن���اج���ح او ان���ج���از الف����ت ف���ي م���ج���ال من 
ال���م���ج���االت. إن��م��ا أن��ت��ق��د ال���ذي���ن ي��ت��م��ت��رس��ون وراء 
هوياتهم األصلية، وال سيما منهم زعماء الطوائف 
اإلس��ام��ي��ة.  أو  اليهودية  الدينية،  وال��م��ؤس��س��ات 
ف��ه��ؤالء ال ي��ح��س��ن��ون ال��ت��ع��اط��ي م��ع ال��ق��ض��اي��ا بلغة 
التواصل أو التعارف أو التداول. ما يتقنونه هو لغة 
الغطرسة او المخادعة أو التقية المبطنة بمشاعر 

الكره والعداء.
ب��ال��م��ق��ارن��ة ي���ب���دو ال����ف����ارق ك��ب��ي��رًا ب��ي��ن��ه��م وب��ي��ن 
األع��رق.  والطائفة  األكثرية  هم  الذين  الكاثوليك 
ف��ه��ؤالء ال يسمع لهم ص��وت وال يرفع مطلب في 
ال��ف��ض��اء ال��ع��م��وم��ي، ألن ال��ض��ج��ة اإلع��ام��ي��ة ت���دور 
اليوم ما بين قوم موسى وقوم محمد، ما بين أتباع 
الرابين وأتباع المرشدين، ما بين صفاقة اليهود 

المتعصبين ومخاتلة الدعاة االساميين. 
صحيح أن الكنيسة صنعت محاكم التفتيش، 
بمصفاة  وم��رت  انكسرت شوكتها  بعدما  لكنها، 
ال���ث���ورة وال��ع��ل��م��ن��ة، اع��ت��دل��ت وص����ارت أق���ل تعصبًا 

وت���ط���رف���ًا. ي��ت��ج��ل��ى ذل����ك ف���ي ك����ام أه��ل��ه��ا ال��ذي��ن 
يبدو  هنا  م��ن  وال��ت��واض��ع.  التقى  بلغة  يتحدثون 
الخائفة  الطائفة  أص��ب��ح��وا  ق��د  الكاثوليك  أن  ل��ي 
والمستضعفة في فرنسا. فحالهم تشبه في لبنان 
حال المسيحيين، ممن ساهموا في صنع النهضة 
العربية وفي كتابة تاريخ التمدن االسامي. لكنهم 
ب��ات��وا، ال��ي��وم، بسبب ال��ص��راع القاتل على منصب 
المعسكرين  بين  منشطرين  الجمهورية،  رئاسة 
ال��ش��ي��ع��ي وال��س��ن��ي، م��م��زق��ي��ن ب��ي��ن أن��ي��اب ال��ع��روب��ة 
البربري. مرة أخ��رى انها  الهدامة ومخالب االس��ام 
مسيحي  يكتب  أن  والمسلمين  االس���ام  فضيحة 
ليناني تاريخ التمدن االسامي، هو جرجي زيدان، 
فيما المسلمون المجاهدون والجهاديون يخربون 
ب��ل��دان��ه��م وي���دم���رون م���ا ب��ق��ي م���ن م��ع��ال��م ال��ح��ض��ارة 

االسامية.
أعود الى مشكلة فرنسا كما يصنعها النزاع أو 
الشقاق بين ما يريده اليهود ويرفضه المسلمون، 
تلغيم  ف��ي  تساهم  الطائفتين  فكا  وبالعكس. 
المجتمع الفرنسي بتعصبها وجهلها، أو بمخاوفها 

واحقادها، ولكل سببه وطريقته. 
أي  ال��دائ��م��ة،  ال��ذري��ع��ة  ه��ن��اك  لليهود  بالنسبة 
المحرقة التي تعامل كقدس االقداس، وتستخدم 
كسيف مسلط على الرؤوس، بحيث بات الفرنسي 
اليهود، إذ  يخشى من مناقشته أي ش��أن يخص 
ي��ص��ب��ح م��وض��ع اإلت���ه���ام واإلدان������ة، وي��ن��ق��ّض عليه 
ح������راس ال�����ذاك�����رة ت��ش��وي��ه��ًا ل��س��م��ع��ت��ه وت��ح��ط��ي��م��ًا 

لصورته. 
بحجة  جهتهم  م��ن  المسلمون  يفعله  م��ا  وه���ذا 
ممارسة حريتهم  م��ن  وم��ح��روم��ون  مظلومون  أنهم 
في التعبير عن معتقداتهم الدينية. لذا فإن كل 
من يناقش، مثا،ً مسألة الحجاب، ُيَتهم بأنه كاره 
للمسلمين أو مصاب بداء الخوف من اإلسام، وتلك 
أرضهم  على  المسلمون  ك��ان  ف��إذا  الخديعة.  ه��ي 
وفي ديارهم باتوا يخشون من صعود اإلسام الذي 
تحول على يد حراسه الى بعبع، فلماذا نأخذ على 

الفرنسيين خشيتهم منه؟
هكذا ال صدقية للمسلمين بإدعائهم أنهم أهل 
جانب  من  والعنصرية  التمييز  وضحايا  مظلومية 
الفرنسيين. فالتجارب في العالم اإلسامي أثبتت 
أن المظلوم سرعان ما يتحول الى ظالم وجاد. وال 
عجب. فالضحايا إذا لم يحسنوا تصفية عاقتهم 
ال  وب��ن��اء،  ايجابي  نحو  على  بتحويلها  بذاكرتهم، 
ينتجون إذا تحرروا أو سيطروا إال جّادين، وعلى 
النحو األكثر وحشية وبربرية. وإذا كان المسلمون 
في بلدانهم األصلية ال يرحمون بعضهم البعض، 

فلن يرحموا سواهم في الدول األوروبية. 
إّن ف��رن��س��ا ه���ي م��ن��ذ زم����ن ض��ح��ي��ة ل���إلب���ت���زاز أو 
اإلرهاب كما يمارسه المسلمون واليهود. وأعتقد 
وجعلها  ال��داء  استفحل  كثيرًا، حتى  تراخت  أنها 
اليهودي  الكماشة: األخطبوط  بين فّكي  فريسة 
والتنين اإلس��ام��ي. وإذا ك��ان عليها أن تخرج من 
م��أزق��ه��ا ف��ل��ي��س ب���إج���راء م��ص��ال��ح��ات ب��ي��ن ال��ي��ه��ود 
باعتماد  بل  اللبنانية،  الطريقة  على  والمسلمين 
الطائفتين،  مع  التعامل  في  جديدة  استراتيجيا 
بكسر الثنائيات والعقليات التي تتحكم بالمجتمع 
الفرنسي، كما تجسدها أسطورة معاداة السامية أو 
آفة كره اإلسام أو الخوف المرضي منه، بحيث يتم 
التعامل مع قضايا اليهود والمسلمين ال بوصفهم 
المجتمع، بل كمواطنين كما  الدولة أو ضد  ف��وق 
هي حال الكاثوليك، او من بقي منهم في طائفته 
ول���م ي��خ��رج منها. وح���ده ذل���ك ي��ح��ول دون صعود 

اليمين المتطرف ممثا بالجبهة الوطنية.
من هنا المسؤولية الكبرى التي تقع على أرباب 
الطائفة اليهودية أو اإلسامية، بحيث يحسنون 
ق����راءة م��ا ح���دث وال ينفك ي��ح��دث، م��ن ال��ك��وارث 
واآلف���ات، لكي يغّيروا نظرتهم ال��ى ذوات��ه��م والى 
ب��أن��ه ال توجد  وب��ح��ي��ث يقتنعون  وال��ع��ال��م،  ال��غ��ي��ر 
ل��ة أو  م��س��ائ��ل أو ق��ض��اي��ا ت��ق��ع خ���ارج ن��ط��اق ال��م��س��اء
ال��م��ن��اق��ش��ة، س����واء ت��ع��ل��ق��ت ب��ه��ذا ال��ن��ب��ي أو بتلك 

القضية. فا مقدسات في الدولة الحديثة.

الهوية العابرة
هل أنا أتدخل في فرنسا بما ال يعنيني؟

الفرنسي، النه  أنا أتدخل في الشأن  بالعكس 
يعنيني من غير وجه: 

ال��ى جيل هو حصيلة  انتمي  أنني  الوجه األول 
أكثر  خ��اص،  بشكل  والفرنسية،  الغربية  الثقافة 
م��م��ا ه���و ح��ص��ي��ل��ة ال��ث��ق��اف��ة اإلس���ام���ي���ة ب��ج��وان��ب��ه��ا 
الاهوتية والعقائدية. من هنا ال غرابة أن اخشى 
ت��راج��ع ف��رن��س��ا، ام����ام م��ح��اول��ة االس��ل��م��ة، ال��ت��ي هي 
الثقافي  لابداع  مساحة تنويرية ومرجعية كبرى 

فكرًا وأدبًا وفنًا.
أعرف أن الفرنسيين أتوا الى لبنان بجيوشهم 
ال��ذي هو الوجه  الثقافي،  الغزو  وجنراالتهم، لكن 
ال��غ��زو ألن��ه كان  اآلخ���ر للغزو العسكري، ك��ان نعم 
بمثابة فتح حضاري نقلنا من عصر إلى عصر. هذا 
مع أن الغزو العسكري الفرنسي للبنان، كان غزوًا 
ناعمًا، قياسًا على غزوهم الوحشي للجزائر ولبلدان 
والثقافي  العسكري  ال��غ��زو  على  قياسًا  أو  أخ���رى، 
ل���اش���ق���اء واألق������رب������اء، ل��ك��ي ي��م��ع��ن��وا ف����ي ت��خ��ري��ب 

لبنان وال��ع��ودة به ال��ى ال��وراء على الصعد المدنية 
والحضارية.

ال��وج��ه ال��ث��ان��ي أن��ن��ي أرى أن ت��راج��ع فرنسا أم��ام 
ازده��������ار ال���ف���ك���ر ال���ط���ائ���ف���ي، ي��ن��ع��ك��س س��ل��ب��ًا ف��ي 
الخروج  محاوالت  يعرقل  ما  بقدر  العربية،  بلداننا 
م���ن ال��ف��ل��ك ال���دي���ن���ي ال�����ذي ت���ح���ول ال����ى م��ت��اري��س 
وخ���ن���ادق ب��ي��ن المسلمين ق��ب��ل س���واه���م. م��ن ه��ذا 
أفعل  الفرنسي، كما  ب��ال��واق��ع  أه��ت��م  نفسه  ال��ب��اب 
التي  والمشكات  القضايا  بتناول  س��ن��وات،  منذ 
النقاش والسجال، س��واء بانخراطي في  م��دار  هي 
التي هي مشكلة  الحجاب  المناقشة ح��ول مسألة 
ت���ي ل��اض��ط��راب��ات ال��ت��ي  دائ���م���ة، أو ب��ت��ق��دي��م ق���راء
حدثت في ضواحي باريس عام 2005، أو بتناولي 
أزم���ة ال��ن��م��وذج الفرنسي ال���ذي ك���ان األف��ض��ل في 
أوروب��ا، لكنه استهلك وبات بحاجة إلى التجديد، 
اليميني  بمعسكريها  السياسية،  الطبقة  فيما 
وال��ي��س��اري، ع��اج��زة ع��ن ذل��ك، بسبب غياب ال��رؤى 
الخاقة واالستراتيجيات البناءة، التي تتيح اطاق 
الطاقات وتأليف القوى لتركيب الحلول الناجعة او 

اجتراح االجراءات الفعالة.

تشابك المصائر
بالمقاربة  ب��ه تدخلي  غ  س����وِّ

ُ
أ ث��ال��ث  ث��ّم��ة سبب 

والمعالجة للواقع في فرنسا، أو في سواها من دول 
العالم، فالمشكلة في هذا البلد باتت عالمية، كما 
هي في بلدي لبنان، أو في أوكرانيا أو في سوريا 
وليبيا واليمن. هذا معطى جديد هو ثمرة الدخول 
ف��ي واق����ع ك��ون��ي سمته ال��ت��ش��اب��ك وال��ت��داخ��ل في 
على  المعضات  تشهد  كما  والمصائر،  المصالح 

مختلف المستويات.
التفكير أن  العالمي في  المنحى  مما يعزز ه��ذا 
اإلره������اب، ب����ات، ع��ل��ى األق�����ل، م��ن��ذ أي��ل��ول 2001، 
بإمكانه  ليس فقط ألن  ومعولمة.  عالمية  ظاهرة 
أن يضرب ف��ي أي مكان م��ن العالم، ب��ل ألن��ه بات 
المجتمعات  ف��ي  ال��ش��ب��اب  م��ن  يستقطب ش��رائ��ح 
األوروبية والغربية، وبخاصة في فرنسا، سواء منهم 
إلى  انجذبوا  ممن  المسلمين،  غير  أو  المسلمون، 

مشاريع الجهاديين االساميين.  
ولكن ال ننخدعّن بالمشروع األصولي. فالهدف 
ليس تحرير الناس من االستبداد والفقر والبؤس. 
ب��ل صنع ن��م��اذج بشرية ه��ي ك��ال��روب��وت��ات تتحرك 
ب��ص��ورة آل��ي��ة وع��م��ي��اء، لتنفيذ ق����رارات ه��ذا األمير 
أن  اإلره��اب��ي، وخصوصًا  الشيخ  أو ذل��ك  الجهادي 
فقراء،  يكونوا  ل��م  الجهادية،  التنظيمات  رؤس���اء 
لتحقيق مشروعهم  أم��وال��ه��م  أث��ري��اء يسخرون  ب��ل 
ال��ذي يحيل الحياة الى جحيم قبل يوم  الجهنمي 

الوعيد.
الجيوب،  ف��ي  ال  العقول  ف��ي  العلة.  تكمن  هنا 
هنا العلبة السوداء التي يجدر تفكيكها بمبانيها 
الفكرية وتراكيبها العقائدية وثوابتها األلفية. لذا 
ال جدوى من محاوالت تلميع صورة اإلس��ام، كما 
يحاول من تأخذهم الغيرة، في أوروبا، على الدين 
الحنيف. كما ال جدوى من النقاشات العقيمة حول 
ما إذا كان القرآن يحض على االعتدال او بالعكس 
على ال��ت��ط��رف. مثل ه��ذه ال��م��ح��اوالت تشهد على 
ال��ج��ه��ل ب��ت��اري��خ االس����ام ال��ط��ائ��ف��ي، وع��ل��ى الجهل 
ب��ال��ق��رآن ن��ف��س��ه. ذل���ك ان ال��ن��ص ال��ق��رآن��ي ي��ق��ول 
ب��ه للدفاع  ل��ذا يمكن االح��ت��ج��اج  ال��ش��يء وعكسه. 

عن القضية ونقيضها، أو تسخيره لصراع االضداد 
ع��ل��ى ال��س��ل��ط��ة وال���ث���روة، وأح��ي��ان��ًا ب��ص��ورة همجية 

بربرية.
إن اإلره�������اب ال�����ذي ن���ف���زع م��ن��ه ون���دي���ن���ه، نحن 
م���ن س��اه��م ف���ي ص��ن��ع��ه ف���ي م��ؤس��س��ات��ن��ا ال��دي��ن��ي��ة 
اإلسامية،  جمعياتنا  في  أو  الفقهية،  ومدارسنا 
وأحزابنا الطائفية، سواء في أوروبا أو في البلدان 
هو صنيعة  الجهادي  اإلسامي  أن  وكما  العربية. 
الدينية،  الجمعية  أو  الفقهي  وال���درس  المسجد 
فالمسلم ال��ف��رن��س��ي ال���ذي ت��ح��ول إل���ى اره��اب��ي هو 
صنيعة طائفته بتعاليمها وجمعياتها ومساجدها 

وطقوسها.

األزمة العالمية 
م����ي����زة ال����م����ق����ارب����ة ال���ف���ل���س���ف���ي���ة أن����ه����ا ت���ت���ج���اوز 
ص�����دام ال��ث��ق��اف��ات وص�����راع ال���ح���ض���ارات وت���ض���ارب 
اإليديولوجيات، نحو المشكات الوجودية. كيف 
ال واألزم���ة باتت، ال��ي��وم، أزم��ة عالمية كونية، إنها 
أزمة اإلنسانية المعاصرة كما تتجسد في فقدان 
ال��س��ي��ادة على ال���ذات وال��خ��ط��اب واألش��ي��اء، أو في 
تناقص القدرة على التوقع والعجز عن التدبير، أو 
في كون الحلول للمشكات تولد مشكات أعقد 

وأك��ث��ر خ��ط��ورة، أو ف��ي ك��ون االت��ف��اق��ات ه��ي مجرد 
ة أو موقتة. وها هو الرئيس االميركي 

ّ
تسويات هش

أوباما الذي بدأ عهده بشعاره "نعم نحن قادرون"، 
يبشرنا بأن الحلول تحتاج إلى "صبر استراتيجي"، 
ب���ق���در م���ا ي��ت��خ��ب��ط ف���ي س��ي��اس��ات��ه ب��ي��ن ال��م��واق��ف 

المتناقضة واألضداد المتصارعة.
هكذا أمارس هويتي العابرة، بقدر ما أنا معنّي 
ال��ح��وادث الجسام،  بما يحدث ف��ي ه��ذا العالم م��ن 
المشتركة  المصائر  تتهدد  التي  تلك  سيما  وال 
والشأن العالمي. من هنا انخراطي في المناقشات 
الدائرة حول القضايا الشائكة واالزم��ات  العالمية 
ال��م��س��ت��ع��ص��ي��ة، ل��ك��ي أق�����دم ق���راءت���ي وت��ح��ل��ي��ات��ي 
ع��ل��ى ق����دم ال���م���س���اواة م���ع ن��ظ��رائ��ي ال��ع��ام��ل��ي��ن في 
وجنسياتهم  هوياتهم  كانت  أي��ًا  المعرفة،  ف��روع 

واتجاهاتهم.
ب���ذل���ك أت����ج����اوز ال��ث��ن��ائ��ي��ات ال���ت���ي اش��ت��غ��ل بها 
المفكرون العرب طويًا، ما بين عقل غربي، وعقل 
ع��رب��ي أو إس��ام��ي. ف��ه��ي أع��ادت��ن��ا إل���ى م��ا ق��ب��ل اب��ن 
رشد والفارابي، بقدر ما شكلت عائقًا عن تطوير 
مفهوم العقل أو عن ابتكار صيغ عقانية جديدة، 
وال أنسى الذين يعودون اآلن إلى هذه الثنائيات 
المستهلكة بما يعّد، أيضًا، عودة إلى ما وراء نقاد 

العقل من الفاسفة العرب المعاصرين.
اع��ت��داءات باريس،  ال��ق��ول: إن فرنسا بعد  غاية 
التحديات  قبلها. ألن  عليه  ك��ان��ت  ت��ع��ود كما  ل��ن 
الكبيرة، والمهمة جسيمة، ال تتعلق بحقوق هذه 
أطالب  ل��ذا ال  أو تلك، بل بهوية فرنسا.  الطائفة 
سوف  ألنهم  يستحقونها  ال  بحريات  للمسلمين 
ي��س��ي��ئ��ون إس��ت��خ��دام��ه��ا، ك��م��ا أن���ي أط���ال���ب فرنسا 
بأن ال تستسلم للضغوط والتهويات من جانب 
أو  الذين يقول بعضهم: ال معنى لفرنسا  اليهود 
ألوروب���ا من دون اليهود. األح��رى ال��ق��ول: ال معنى 
للعالم من دون فرنسا، بثورتها وأنوارها، بإبداعاتها 
فيها  ساهم  كما  المجاالت،  كل  في  واختراعاتها 

الجميع، العريق والوافد، المقيم والمهاجر.
ول���ك���ن ال ش�����يء ي���ع���ود ك���م���ا ك�����ان ع���ل���ي���ه. ف����إذا 
العقول  تفكيك  تقتضي  اإلره���اب  محاربة  كانت 
المطلقة،  وثوابتها  المقدسة  بعقائدها  المفخخة 
العلمانية والمواطنة والديموقراطية  فإن مفاهيم 
واألخ���وة وال��دول��ة المدنية تحتاج هي األخ��رى إلى 
إعادة النظر والبناء، تطويرًا وتعزيزًا وتفعيًا، في 
ض��وء التحديات وال��ت��ح��والت، وع��ل��ى وق��ع األزم���ات 
واالن���ه���ي���ارات، وذل����ك ل��ص��وغ م��ش��ت��رك��ات ج��دي��دة 
ل��ل��ع��م��ل ال���ح���ض���اري، س����واء ع��ل��ى م��س��ت��وى دول����ة أو 

منطقة أو على مستوى العالم بأسره.
ال��ت��ي  إل���ى األوراق  ن��ع��ود  ب���اب أول�����ى، أن ال  م���ن 
اح����ت����رق����ت، ك���م���ا ت���ش���ه���د ال����ن����ه����اي����ات ال���ك���ارث���ي���ة 
ل���ألص���ول���ي���ات ال���ق���وم���ي���ة وال����ي����س����اري����ة، ف���ض���ًا ع��ن 
األصوليات اإلسامية التي استجمعت مساوئ كل 

ما سبقها، استبدادًا وإرهابًا وبربرية.
لذا ال جدوى من العودة إلى شعار "الشيوعية" 
 المشكلة، كما يقترح الفيلسوف الماركسي 

ّ
لحل

أالن باديو. فهذه وصفة أعطت مفعولها العكسي، 
بقدر ما ترجم الشعار بضده على أرض الواقع. وال 
نجربّن المجرب لكي نعيد إنتاج األزمات، مزيدًا من 

الفساد والخراب.
م��ن هنا ك��ان ن��ق��دي لعالم االق��ت��ص��اد الفرنسي 
القرن  ماركس  بأنه  ُوص��ف  ال��ذي  بيكتي  توماس 
الحادي والعشرين، بعد صدور كتابه "رأس المال 
في القرن الحادي والعشرين"، وكان األولى به أن 
يسميه رأس المال في العصر الرقمي. لكن كتاب 
بيكتي، وإن كان ينطوي على جوانب جديدة مهمة 
لف، بعد 

ُ
ومفيدة، إال أنه على صعيد المفاهيم قد أ

ق��رن ون��ص��ف ق���رن، ب��ع��دة م��ارك��س النظرية، وهي 
مدة طويلة  حصلت فيها تغيرات هائلة في العالم، 
وباألخص بعد انفجار الثورة الرقمية والتقنية، إذ 
معها تغيرت عاقاتنا بمفردات وجودنا، كالعاقة 

بالحقيقة والهوية، او بالُملكية والقيمة والثروة.
أي����ًا ي��ك��ن، ال ع�����ودة، ع��ل��ى س��ب��ي��ل ال��م��م��اه��اة أو 
التقليد، ال إلى ماركس وال إلى أفاطون، ال إلى هذا 
ر أو المشعوذ، 

ّ
الطوطم أو النبي، ال إلى ذلك المنظ

على  نقدر  ما  هي  فحقيقتنا  الحديث.  أو  القديم 
خلقه وابتكاره أو ما نحسن أداءه وانجازه، بتسليط 
العوائق والمآزق، ولكن مع اإلحتفاظ  الضوء على 
بالمنجزات والمكتسبات، والعمل على استثمارها 
ف���ي م��ش��اري��ع ال��ب��ن��اء واإلن���م���اء وف���ي أع���م���ال اإلدارة 
يريد  ن����ا، كما  وراء ليست  ل��ذا فهويتنا  وال��ت��دب��ي��ر. 
أمامنا،  وإنما هي  العلماني.  أو  المتدّين  األصولي، 
كما تتمثل في قدرتنا على التحول بحيث نحسن 
نحسن  لكي  ب��ال��ث��واب��ت،  عاقتنا  ون��غ��ّي��ر  نتغير  أن 

مواجهة التحديات واالفادة من التحوالت. 
ولكن ال مكاسب نهائية في ما يخّص الحريات 
والحقوق، التي تحتاج إلى المقاومة الدائمة، كما 
تجسدها ال��ع��ي��ن ال��ن��ق��دي��ة، م��ن ال��م��رء ع��ل��ى نفسه 
وعلى سواه. فا ثقة مطلقة باإلنسان بعد اليوم، 
على وقع كل هذه اإلنتهاكات، من جانب حّراس 
المقدسات وحماة الحقوق والحريات. فالبشر ادعوا 
والدينية،  السياسية  العبودية  أنظمة  ألغوا  أنهم 
العبودية، كما  أنتجوا أشكااًل جديدة من  لكنهم 
ت��ج��س��د ذل���ك ف���ي األن��ط��م��ة ال��ش��م��ول��ي��ة، ك��ال��ن��ازي��ة 
والخمينية،  والكاستروية  والماوية  والستالينية 
فضًا عن توابعها ومسوخها في العالم العربي، إذ 
هي جمعت بين عبادة الشخصية وتقديس النص 

لتصنع كل هذه البربرية.
ه��ك��ذا، فبعد ع��ق��ود م��ن رف���ع ش��ع��ارات ال��ك��رام��ة 
وال��ح��ري��ة والمظلومية، وب��ع��د ده��ر م��ن ال��دف��اع عن 
ح��ق��وق االن���س���ان، نشهد ن��ه��اي��ة ن��م��وذج االن��س��ان 
بتنظيراته  وتهوماته،  بآلهته  والمثالي  الروحاني 
وأوهامه، كما تكتب نهايته صناعة الموت والدمار، 
��غ��ت��ص��ب، أو بيت 

ُ
م��ع ك��ل ط��ف��ل ُي��ق��ت��ل، أو ف��ت��اة ت

ر من ديارها،  ُيقصف على ساكنيه، أو عائة تهجَّ
ن حيًا. يا 

َ
ب وُيقَتل او ُيحَرق وُيدف

َّ
او سجين يعذ

لها من همجية تمارس على األرض العربية، وسط 
صمت العالم وتفرجه بل تواطئه وتآمره كما يؤدي 
اللبناني  الملغوم، على المسرح  أو  دوره، المشبوه 
والعربي، بشكل خاص، الاعبون الكبار والصغار: 
الشيطان األم��ي��رك��ي وال��ط��اووس االي��ران��ي، ال��دب 
ال��روس��ي وأت��ات��ورك االس��ام��ي، وال أنسى الوحش 

الداعشي الذي هو صنيعة الجميع.  
مما يعني أن األولوية، على الصعيد الفكري، هي 
لوضع مفهوم العقل أو التنوير، وباألخص مفهوم 
االنسان، على مشرحة النقد والتحليل لفتح أفق 
وقيم  ومفاهيم  صيغ  معه  تجترح  للمعنى  جديد 
مختلفة إلدارة العاقة بين البشر. فما ندافع عنه 
ب��ال��ذات ما نجهله وم��ا يصنع  ونعلي من شأنه هو 

المشكلة. 

يا لها من همجية تماَرس على األرض 
العربية، وسط صمت العالم وتفرجه 
بل تواطئه وتآمره كما يؤدي دوره، 
المشبوه أو الملغوم، على المسرح 

اللبناني والعربي، بشكل خاص، 
الالعبون الكبار والصغار: الشيطان 

األميركي والطاووس االيراني، الدب 
الروسي والسلطان العثماني، وال 
أنسى الوحش الداعشي الذي هو 

صنيعة الجميع!

بات من الخداع أن يصّنف اإلسالم 
بوصفه حضارة توضع في مواجهة 
الحضارة الغربية الحديثة. فاألحرى 

أن يصّنف مع المسيحية واليهودية 
والبوذية، وسواها من العقائد 

القديمة. إن اإلسالم الذي كان، في 
الماضي، عنوانًا لحضارة مزدهرة، 
يتحول اآلن، كما ُيمارسه حراسه، 

إلى طوطم سلفي أو الى ديناصور 
ثقافي، إلى بعبع خرافي أو الى 

تّنين إرهابي، وكلها صور ونماذج 
تستخدم في مواجهة موجات الحداثة 
المتالحقة التي أفاد منها المسلمون 

وتأّثروا بها، وإن أنكروا ذلك وجهلوه
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اآلشوريون أقلية األقليات
في نهاية شباط الماضي، نّفذ "داعش" هجومًا مسلحًا 

على القرى اآلشورية الواقعة على الضفة الجنوبية لنهر 
الخابور في محافظة الحسكة، فاجتاح تلك القرى واختطف 

العشرات من النساء واألطفال والشيوخ من بيوتهم 
واقتادهم الى جهة مجهولة. أدى هذا االجتياح إلى نزوح 

مئات العائالت من قرى الخابور في اتجاه مدينَتي الحسكة 
والقامشلي، خشية تكرار سيناريو المجازر والتهجير الذي 
مارسه هذا التنظيم المتشدد في حق المسيحيين في 

الموصل وسنجار وسهل نينوى في خريف العام الماضي.

محمود الزيباوي

من هم المسيحيون اآلشوريون؟ ولماذا ُيعَرفون 
ال��ت��راث إجابة عن  بهذا اإلس��م؟ ال نجد في كتب 
هذا السؤال. تنتمي هذه الجماعة إلى "الكنيسة 
السريانية الشرقية" التي ُعرفت باسم "الكنيسة 
النسطورية"، وقد انتشرت هذه الطائفة في باد 
تدخل  أن  قبل  الصيني  العالم  وبلغت  الرافدين 
القرن  في  واالنحطاط  ال��رك��ود  من  طويلة  مرحلة 
الخامس عشر، وعانت األمّرين في العقود األولى 
من القرن العشرين، إثر سقوط الخافة اإلسامية 
وق����ي����ام ال�������دول ال���ت���ي ن���ش���أت ف����ي ت���ل���ك ال���ف���ت���رة. 
انطلقت المسيحية من فلسطين إلى سائر العالم 
المتوسطي، وبلغت غربًا العالم اليوناني الروماني، 
وب��ات��ت دي��ن أوروب����ا. ف��ي ال��م��ق��اب��ل، انتقلت هذه 
ال��دع��وة إل��ى ال��ش��رق حيث ازده����رت ووص��ل��ت إلى 
آس��ي��ا ف��ي ال��ق��رون ال��وس��ط��ى، وذل���ك قبل وص��ول 
الوافدين  والبروتستانت  الكاثوليك  المبشرين 

من الغرب. 
إلى  الشرقية  السريانية  الكنيسة  تاريخ  يعود 
التقليد  بحسب  مؤسسها  المسيحية.  ب��داي��ات 
المسيحية  ال��ب��ش��ارة  انطلقت  ت��وم��ا.  ال��رس��ول  ه��و 
من الّرها، وهي اليوم أورفا التركية، ومنها بلغت 
الفرثيين، ولم  الملوك  الواقعة تحت حكم  الباد 
ي��ل��ح��ق ب��ه��ا أّي اض��ط��ه��اد ف���ي ذل���ك ال���زم���ن. على 
بالقرب  الشرق  كنيسة  استقرت  دجلة،  ضفاف 
وطيسفون،  سليق  الملكيتين،  المدينتين  من 
ب��غ��داد  م��ن  وث��اث��ي��ن كيلومترا  ب��ع��د خمسة  ع��ل��ى 
 .762 العام  في  المنصور  الخليفة  أسسها  التي 
في  الفرثية  الدولة  الفرس  الساسانيون  أسقط 
المدينتين  الثالث، وأقاموا عاصمتهم في  القرن 
الملكيتين، وباتت كنيسة الشرق في امبراطورية 
��ب��ت ب��اس��م "كنيسة ب��اد ال��ف��رس"، 

ِّ
��ق

ُ
ال��ف��رس، ول

وح��م��ل رئ��ي��س��ه��ا ل��ق��ب "ج��اث��ل��ي��ق"، وه���و م���رادف 
بهرام  الملك  الرابع، جعل  القرن  ل�"بطريرك". في 
ال��ث��ان��ي م���ن ال���زرادش���ت���ي���ة دي��ن��ًا رس��م��ي��ًا ل��ل��دول��ة، 
وأصدر األمر بإلغاء الديانات األخرى. في الطرف 
"م��ن��ش��ور  األم���ب���راط���ور قسطنطين  اآلخ����ر، أص����در 
ميانو" الذي اعترف بالمسيحية كدين من أديان 
أمبراطورية الروم. أراح هذا المنشور المسيحيين 
لكنه جعل مسيحيي  ال���روم،  ب��اد  ف��ي  القاطنين 
ب����اد ال���ف���رس "م��ت��واط��ئ��ي��ن م���ع ال���ع���دو" ف���ي نظر 
االضطهادات،  من  عليهم سلسلة  وج��ّر  الفرس، 

قضى فيها مئات الشهداء.
المسيحي  العالم  ال��خ��ام��س، شهد  ال��ق��رن  ف��ي   
نزاعات عقائدية حادة أّدت إلى انفصال السريان 
 ب�"الكنيسة الجامعة" وانقسامهم 

ً
عما يسّمى عادة

مجمع  دان   ،431 ال��ع��ام  ف��ي  متنافسة.  كنائس 
وبعد  نسطور،  أنطاكيا  بطريرك  تعاليم  أفسس 
خ��ل��ق��ي��دون��ي��ا تعاليم  م��ج��م��ع  ع��ش��ري��ن س��ن��ة، دان 
ال��م��س��ي��ح.  ال��خ��اص��ة بطبيعة  أوط��ي��خ��س  ال���راه���ب 
بالنساطرة،  أفسس  ق���رارات مجمع  راف��ض��و  ُع��رف 
نسبة إل��ى نسطور، وُع���رف راف��ض��و ق���رارات مجمع 
خلقيدونيا باليعاقبة، نسبة إلى المطران يعقوب 
البرادعي الذي رسم إكليروسًا خاصًا بهذه الجماعة 
في القرن السادس. أّما أتباع مجمع خلقيدونيا، 
ف��ه��م ف���ي ك��ت��ب ال���ت���راث "ال��م��ل��ك��ان��ي��ة"، وال��ك��ل��م��ة 
ف���ي األص����ل س��ري��ان��ي��ة، ت��ع��ن��ي أت���ب���اع ال��م��ل��ك، أي 
أمبراطور الروم. تبّنى سريان شرق الفرات موقف 

أت��اح لهم  رافضي مجمع أفسس، مما 
تخالف  معتقداتهم  بأن  القول 

م��ع��ت��ق��دات ال�����روم، وت��ب��ّن��ى 
س����ري����ان غ�����رب ال���ف���رات 

رأي��ًا عقائديًا جعلهم 
مستقلين عن الروم 
وع������ن ال���ن���س���اط���رة 
واح��������د،  آن  ف������ي 
واس��ت��م��ر ال��ص��راع 
ب��ي��ن ال��ف��ري��ق��ي��ن، 
ب����ي����ن����م����ا اح�����ت�����دم 
ال�����������ص�����������راع ب����ي����ن 

ال����������روم وال�����ف�����رس، 
ت���ص���ّدع  إل�����ى  وأّدى 

األمبراطوريتين. 

كنيسة العباسيين
دخل المسلمون المدائن 
ال��م��ل��ك��ي��ة ف���ي ال���ع���ام 635، 
وثبتت كل من الكنيستين 

ال��س��ري��ان��ي��ت��ي��ن ف����ي م���وق���ع���ه���ا. اس���ت���م���ر ال���ص���راع 
ال��م��س��ت��دي��م ب��ي��ن ال��ن��س��اط��رة وال��ي��ع��اق��ب��ة ف��ي "دار 
الفريقين، وتشهد  إلى إضعاف  اإلس��ام"، وأّدى 
ال��ح��وادث  لتلك  المعاصرة  المسيحية  النصوص 
الكنيستين  أت���ب���اع  م���ن  ال��ك��ث��ي��ري��ن  ت��ح��ول  ع��ل��ى 
إل��ى اإلس���ام، مّما أدى إل��ى تقليص ع��دد الرعايا 
ُعمان  سكان  تحول  المثل،  سبيل  على  فيهما. 
من المسيحية إلى اإلسام هربًا من دفع الضرائب 
الباهظة التي فرضها الحّكام الجدد على من أراد 
ال��ب��ق��اء على دي��ن��ه، وه��ي بحسب رواي���ة ال��ب��اذري 
رغ��م هذا  الحبوب والتمر. على  نصف غالهم من 
التحول الكبير، حافظت المسيحية على حيوّيتها 
في باد الرافدين، ويشهد التاريخ لهذه الحيوية 
التي تجلت في سائر وجوه الحياة، من الثقافة، 

السريان  أقبل  والفنون.  اآلداب  إلى  العلوم،  إلى 
آدابها، وأخ��ذوا  العربّية ودراس��ة  اللغة  م 

ّ
على تعل

يصوغون أفكارهم وعلومهم وآدابهم بهذه اللغة، 
فأصبحت العربية "اللغة الحضارّية" السائدة في 

هذه الباد. 
عاصمة  ب��غ��داد،  إل��ى  النساطرة  بطاركة  انتقل 
 في المدائن. 

ّ
الخافة، لكن مركزهم الرسمي ظل

العهد  ف��ي  الشرقية  السريانية  الكنيسة  عرفت 
إدارة شؤونها  في  ولمع  كبيرة،  نهضة  العباسي 
ع��اص��ر  ال�������ذي  األول  ط���ي���م���وث���اوس  ال���ب���ط���ري���رك 
خ��م��س��ة خ��ل��ف��اء، ه��م ال��م��ه��دي وال���ه���ادي وه����ارون 
إلى  النساطرة  سعى  والمأمون.  واألمين  الرشيد 
استعادة المكانة التي حظوا بها في زمن الفرس، 
الخافة  الصدارة مسيحيًا في زمن  واحتلوا مركز 
العباسية حيث باتوا بمعنى من المعاني "كنيسة 
الدولة". تبدلت أحوال النصارى بين عهد وآخر، 
وال س��ّي��م��ا ب��ع��د منتصف ال��ق��رن ال��ت��اس��ع، غ��ي��ر أن 
ال��س��ري��ان اس���ت���م���ّروا ف���ي ال��ب��ق��اء وال��ع��ط��اء بفضل 
أقّرت  بوجه خاص.  والعلماء  األطباء  أعامهم من 
النسطورية  الكنيسة  بتقّدم   العباسية  السلطة 
بالجاثليق  واع��ت��رف��ت  األخ������رى،  ال��ك��ن��ائ��س  ع��ل��ى 
اختاف  على  النصارى  لسائر  زعيمًا  النسطوري 
بالتقّدم على سائر أسياد  دًا تفّرده 

ّ
مللهم، مؤك

االعتراف بصورة رسمية  تّم هذا  الطوائف.  هذه 
في العام 913، حين نال البطريك إبرهيم الثالث 
جاثليق  بتقّدم  ي��ق��ّر  ق���رارًا  المقتدر  الخليفة  م��ن 
اليعاقبة والملكية. عرفت  النساطرة على رؤس��اء 
الكنيسة السريانية الشرقية في العهد العباسي 
القارة  في  التوّسع  في  واستمّرت  كبيرة،  نهضة 
اآلس��ي��وي��ة، خ���ارج ح���دود دار اإلس����ام، فامتدت 
ق��اع��دت��ه��ا م���ن ش����رق ال��ب��ح��ر األب���ي���ض ال��م��ت��وس��ط 
إل���ى ال��م��ح��ي��ط ال��ه��ن��دي، وب��ل��غ��ت ال��ص��ي��ن. انتشر 
ال��ن��س��اط��رة على ط��ول "ط��ري��ق ال��ح��ري��ر" ف��ي آسيا 
الوسطى، ودخلوا سوغديا وأرض األنهار السبعة، 
ونشروا دعوتهم في التيبت وتركستان الشرقية، 
ثم بلغوا الصين، وكانت لهم حوارات ومجادالت 

مع البوذية والطاوية. 
في  النصارى  ش��ارك  الثقافي،  المستوى  على 
بناء الحضارة العباسية، وكان لهم دور كبير في 
معروف.  ه��و  كما  الفنون  واآلداب  العلوم  م��ي��دان 
ف���ي م��ق��دم��ت��ه ال��ش��ه��ي��رة، أش����ار إب���ن خ���ل���دون إل��ى 
أن  العرب، ورأى  الممّيز في "تحّضر"  ال��دور  ه��ذا 
العلوم العقلية وأصنافها وجدت مكانًا رحبًا في 
اليونان، وصار  أم��ر  انقرض  "ولما  اليونان،  دول��ة 
النصرانية، هجروا  بدين  وأخ��ذوا  للقياصرة  األم��ر 
فيها.  والشرائع  الملل  العلوم كما تقتضيه  تلك 
 في 

ً
 باقية

ً
وبقيت في صحفها ودواوينها مخلدة

العلوم  ه��ذه  وك��ت��ب  ال��ش��ام،  ملكوا  ث��م  خزائنهم. 
ب��اإلس��ام، وك��ان ألهله  الله   فيهم. ثم ج��اء 

ٌ
باقية

الظهور الذي ال كفاء له، وابتزوا الروم ملكهم فيما 
ابتزوه لألمم. وابتدأ أمرهم بالسذاجة والغفلة عن 
ال��س��ل��ط��ان وال���دول���ة،  إذا تبحبح  ال��ص��ن��ائ��ع، ح��ت��ى 
وأخ��������ذوا م����ن ال���ح���ض���ارة ب���ال���ح���ظ ال������ذي ل����م ي��ك��ن 
لغيرهم من األمم، وتفّننوا في الصنائع والعلوم، 
الحكمية،  العلوم  إل��ى االط��اع على ه��ذه  تشّوقوا 
ب��م��ا س��م��ع��وا م��ن األس��اق��ف��ة واألق��س��ة المعاهدين 
بعض ذكر منها، وبما تسمو إليه أفكار اإلنسان 
ال��روم  ملك  إل��ى  المنصور  أب��و جعفر  فيها. فبعث 
فبعث  مترجمة،  التعاليم  بكتب  إل��ي��ه  يبعث  أن 
إل��ي��ه ب��ك��ت��اب أوق��ل��ي��دوس وبعض 
ك��ت��ب ال��ط��ب��ي��ع��ي��ات. ف��ق��رأه��ا 
المسلمون واطلعوا على 
وازدادوا  ف���ي���ه���ا،  م����ا 
الظفر  على  حرصًا 
ب���م���ا ب���ق���ي م��ن��ه��ا. 
وج������اء ال���م���أم���ون 
ب�������ع�������د ذل����������ك، 
وك��ان��ت ل��ه في 
بما  رغبة  العلم 
ينتحله،  ك����ان 
ف��ان��ب��ع��ث ل��ه��ذه 
ال���ع���ل���وم ح���رص���ًا، 
وأوف��������������د ال�����رس�����ل 
ع����ل����ى م����ل����وك ال�������روم 
ف�����ي اس�����ت�����خ�����راج ع���ل���وم 
ال��ي��ون��ان��ي��ي��ن وان��ت��س��اخ��ه��ا 
ب���ال���خ���ط ال����ع����رب����ي". س��اه��م 
ال���ع���دي���د م���ن ع��ل��م��اء ال����روم 
ال���م���ل���ك���ي���ي���ن وال�����س�����ري�����ان 
اليعاقبة في حركة نقل علوم اإلغريق إلى العربية، 
غير أن السواد األعظم من كبار النقلة كانوا من 
العلماء النساطرة، ومنهم حنين بن اسحق الذي 
ب��ن��ي بختيشوع  ال�����روم، وس���ال���ة  ب���اد  ف���ي  درس 
الذين درسوا في جنديسابور، وقد نقل ابن أبي 
أصيبعة الكثير من أخبار هؤالء العلماء في كتابه 

"طبقات األدباء".
ج���م���ع م����ي����دان ال���ث���ق���اف���ة وال����ع����ل����وم ال���ن���ص���ارى 
والمسلمين، واخترق الجدار الديني الذي يفصل 
��ى النصارى في 

ّ
بينهم. خ��ارج ه��ذا ال��م��ي��دان، ت��ول

وت��ج��اوزوا  ال��دول��ة،  رفيعة  مناصب  العهود  بعض 
أحيانًا الوضع الذّمي الذي يستند بشكل أساسي 
على اآلية الحادية والخمسين من سورة المائدة: 
"يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى 

أول��ي��اء بعض وم��ن يتولهم منكم  أول��ي��اء بعضهم 
الظالمين".  ال��ق��وم  ي��ه��دي  ال��ل��ه ال  إن  ف��إن��ه منهم 
كاتبه  إل��ى  ثقته  المعتضد  الخليفة  أول��ى  هكذا 
ال��ن��ص��ران��ي ع��ب��د ال���ل���ه س��ل��ي��م��ان، وق�����ال ل����ه: "إذا 
وج��دت نصرانيا يصلح لك فاستخدمه فهو آمن 
م��ن ال��ي��ه��ود ألن ال��ي��ه��ود ي��ت��وق��ع��ون ع���ودة الملك 
ل��ك في  المسلم ألن��ه بموافقته  م��ن  إليهم، وآم��ن 
ال���دي���ن ي����روم االح��ت��ي��ال ع��ل��ى م��ن��زل��ك وم��وض��ع��ك، 
فيهم".  ك��ان��ت  المملكة  ألن  المجوس  م��ن  وآم���ن 
وي��ح��ف��ل ال���ت���اري���خ ب���ح���االت م��ش��اب��ه��ة ك��م��ا يحفل 
بحاالت معاكسة تظهر بأن هذه الشراكة لم تكن 
بعد أهل 

ُ
متواصلة، كما في عهد المتوكل حيث أ

رضت 
ً
وف السلطان،  وأعمال  ال��دواوي��ن  عن  الذمة 

بلباسهم  ال��خ��اص��ة  ال���ق���رارات  م��ن  سلسلة  عليهم 
وزّيهم تبدو بلغة اليوم قرارات تمييزية تعسفية 

متشددة. 
عاش النصارى في ظل العباسيين أيامًا عجافًا 
بعد  ال��ع��روس".  ب�"أيام  أيامًا وصفوها  كما عاشوا 
ال��م��ت��وك��ل، ب���دأ ع��ص��ر ض��ع��ف ال���دول���ة وان��ح��ال��ه��ا. 
المملكة  أج���زاء  وتفككت  ال��خ��اف��ة،  تضعضعت 
وتحّولت إمارات وممالك تحكمها ساالت متعددة. 
ف��ي ""ت��اري��خ ال���زم���ان"، ي��ق��ارن ال��ع��ام��ة السرياني 
العبري بين وضع المسيحيين في  ابن  اليعقوبي 
القادر،  الفاطمية ووضعهم في ظل خافة  مصر 
ين شؤون 

ّ
ويقول: "كان المسيحيون يومئذ متول

أحد  يضطّرهم  أن  دون  المصرية  العربية  الدولة 
يجري في عصرنا،  ما  بخاف  إل��ى جحود دينهم، 
إلى  بمنضّم  إال  ال����وزارة  ينيطون  ال  ال��ع��رب  أن  إذ 
ف في "تاريخ 

ّ
اإلسام". في المقابل، يذكر المؤل

المسيحيين  العلماء  من  طائفة  ال���دول"  مختصر 
ال��ذي ظ��ه��روا ف��ي زم��ن أف��ول العباسيين، ومنهم 
قسطا بن لوقا، يوسف الساهر، عيسى الطبيب، 
سنان اب��ن ث��اب��ت، ويحيى ب��ن ع��دي. تظهر هذه 
حيوّيتها  على  حافظت  المسيحية  أّن  األس��م��اء 
في الشام والعراق ومصر على رغم ما أل��ّم بها من 
أن "تعترف"  صعاب، وتعّربت تدريجيًا من دون 
بهذا التعريب. شّكل دخول المغول تحّواًل جذريًا 
في هذه المسيرة التاريخية، وكاد هذا التّحول أن 

يقضي على هذا الوجود في القرن الرابع عشر.

التضعضع والشقاق 
شهد السريان صعود التتار، ووج��دوا نفسهم 
الخافة.  أمبراطورية جديدة تقوم في وجه  أم��ام 
ف��ي ال��ع��ام 1258، دخ��ل ه��والك��و ب��غ��داد، وقضى 
ع��ل��ى ال��م��ع��ت��ص��م آخ���ر ال��خ��ل��ف��اء ال��ع��ب��اس��ي��ي��ن. ن��زل 
النسطورية  زوجته  نصيحة  عند  الجديد  الحاكم 
للمسيحيين  التعّرض  فتحاشى  خ��ات��ون،  دوق��وز 
الجاثليق  وخ���ّص  ب��ه��م،  المحتمين  وللمسلمين 
األكبر،  ال��وزي��ر  أي  ال��دوي��دار،  ب��دار  الثاني  مكيخا 
وج��ع��ل ف��ي��ه��ا ك��ن��ي��س��ة. ع��ل��ى م��ث��ال ال��ع��ب��اس��ي��ي��ن، 
اس���ت���ع���ان ال���م���غ���ول ب��ال��م��س��ي��ح��ي��ي��ن ل��ل��خ��دم��ة ف��ي 
ال����دواوي����ن، وذه���ب���وا أب��ع��د م��ن أس��اف��ه��م ال��ع��رب، 
وهم على المدن، وأوكلوا إليهم السفارات لدى 

ّ
فول

البطريرك  توفى   ،1281 العام  في  ال��غ��رب.  ملوك 
له  خلفًا  السريان  األساقفة  فاختار  األول،  دنحا 
يهابلها، مطران الصين الشمالية، وذلك لمعرفته 
أباقا خليفة  الخان  وأق��ّر  وعاداتهم،  المغول  بلغة 
هوالكو هذا االختيار. لبست كنيسة المشرق ثوبًا 
عربيًا في زمن العباسيين، ولبست ثوبا "آسيويا" 
والبوذية،  بالشامانية  وتأثرت  المغول،  زمن  في 
ى هذا التأثر في كثير من الشواهد األثرية 

ّ
ويتجل

ال��ت��ي ت��ع��ود إل���ى ت��ل��ك ال��ح��ق��ب��ة. ع��اش��ت الكنيسة 
ال��ن��س��ط��وري��ة ازده�����ارًا أخ��ي��رًا ف��ي ظ��ل اإلي��ل��خ��ان��ات 
ال��ده��ر عليها ف��ي زم��ن صعود  اإلي��ران��ي��ة، وانقلب 
النفوذ  وفقدت  وتشّتتت  فضعفت  تيمورلنك، 
ول��م يعد لها  السابق،  ال��ذي كانت تتمتع به في 
م��ن اث���ر ي��ذك��ر إال ف��ي اورم���ي���ة ب��أذرب��ج��ي��ان، وف��ي 
وان وه��ك��اري ب��ت��رك��ي��ا، وف���ي ش��م��ال ال��ع��راق ح��ول 

الموصل. 
 فريق واتّحد 

ّ
من هذه الكنيسة القديمة، انشق

الخامس عشر،  القرن  بكنيسة روما في منتصف 
وأط��ل��ق ال��ب��اب��ا أوج��ي��ن��س ال��راب��ع ع��ل��ى ه���ذا الفريق 
اسم "الكلدان". يربط هذا االسم حامليه ب�"كلدو 
ال���ق���دي���م���ة"، ح��ي��ث ت���أّس���س���ت دع���ائ���م ال��ك��ن��ي��س��ة 
الميادي  ال��ق��رن  مطلع  ف��ي  الشرقية  السريانية 
ال���ث���ان���ي ب��ح��س��ب ال�����رواي�����ات. ف���ي م��رح��ل��ة الح��ق��ة، 

ُع���رف أت��ب��اع الكنيسة ال���ذي رف��ض��وا ه��ذا االت��ح��اد 
ُي���ع���رف���ون ف���ي لغتهم  ب�����"اآلش����وري����ي����ن"، وك����ان����وا 
قوم  إلى  "اآلشوريين"  اسم  يشير  ب�"األثوريين". 
من الساميين استوطنوا شمال العراق منذ خمسة 
التاسع  القرن  آالف سنة، وقد شاعت في نهاية 
أساقفة كانتبري في  رئيس  أّس��س  بعدما  عشر 
ه���ذه المنطقة "إرس��ال��ي��ة رئ��ي��س األس��اق��ف��ة في 
المقابل، تشير تسمية "األثوريين"  أش��ور". في 
بحسب معجم الحسن ابن بهلول "أهل الموصل"، 
الحاضر.  زمننا  ف��ي  منسية  شبه  التسمية  وه��ذه 
ف��ي أرض  ال��ك��ل��دان��ي��ة ط��ري��ق��ه��ا  الكنيسة  ��ت 

ّ
ش��ق

إلى  إلى مركز  وع��رة، وانتقل بطاركتها من مركز 
أن ثبتوا مقامهم قي قدشانيش قرب جوالميرك، 
في وسط جبار حّكاري في كردستان، قي الشرق 
البطريركية  ك��رس��ي  انتقل  تركيا.  م��ن  الجنوبي 
إل����ى ال��م��وص��ل ف���ي م��رح��ل��ة الح���ق���ة، واس���ت���ق���ّر في 
بغداد يوم أصبحت مدينة السام عاصمة العراق 
المستقل. في مفارقة تاريخية ال نجد ما يماثلها 
ف���ي ت���اري���خ ال��ك��ن��ائ��س ال��ش��رق��ي��ة ال��ك��اث��ول��ي��ك��ة، 
أكبر  إل��ى  ال��زم��ن  م��ع  الكلدانية  الكنيسة  تحولت 
ال��ع��راق��ي��ة، وت���ض���اءل ح��ج��م الكنيسة  ال��ك��ن��ائ��س 
النسطورية التي "انشقت" عنها، وهي الكنيسة 
بين  روم���ا.  م��ع  المتحدة  غير  الشرقية  السريانية 
القرن السادس عشر والقرن العشرين، عاش آخر 
والنكبات،  االض��ط��راب��ات  م��ن  سلسلة  النساطرة 
وتحولوا إلى "أقلية األقليات" في العصر الحديث.

 في القرن التاسع عشر، عانى اآلشوريون من 
ال��ج��وار ال���ك���ردي، وت��ع��رض��وا ل��ل��ذب��ح ع��ل��ى ي��د أمير 
بطريركهم  فلجأ  ب��ك،  خ��ان  ب��در  ال��ك��ردي  بهتان 

ش��م��ع��ون ال��س��اب��ع ع��ش��ر أب���راه���ام إل���ى ب���اد ف���ارس 
ف��ي سهل أورم��ي��ه. ت��ج��ددت ه��ذه ال��م��ذاب��ح خال 
العالمية األول��ى، حين تحالف اآلشوريون  الحرب 
التاسع  شمعون  بطريركهم  وأع��ل��ن  ال����روس،  م��ع 
عشر بنيامين الثورة، فهاجمهم األكراد واألتراك، 
منتصف  في  والتقهقر.  التراجع  على  وأرغموهم 
لكيان  السياسية  ال��ح��دود  ظ��ه��رت  العشرينات، 
العراق الجيد، وبات اآلشوريون الذين ُهّجروا من 
ح��ك��اري خ���ارج ال��م��وط��ن ال���ذي أق��ام��وا فيه طويًا 
ّسمت 

ُ
وجعلوا منهم موقعهم القومي والديني. ق

ًا من تركيا،  باد ما ين النهرين، وباتت حكاري جزء
ب��إن��ش��اء  المستحيل  حلمهم  اآلش���وري���ون  وخ��س��ر 
العام 1933،  وطن قومي في سهل نينوى. في 
ح���دث م��ا ُدع����ي ب����"ث���ورة اآلش���وري���ي���ن"، وتسببت 
ه���ذه "ال���ث���ورة" ب��م��ذاب��ح ف��ي ش��م��ال ال��ب��اد قضى 
الكنيسة  وش��ي��وخ. ضعفت  وأط��ف��ال  نساء  فيها 
منتصف  ف��ي  وازداد ضعفها  وه��زل��ت،  ال��ش��رق��ي��ة 
وباتت  نفسها،  على  انقسمت  حين  الستينات 
األولى  الكنيسة  تعرف  متصارعتين.  كنيستين 
باسم "الكنيسة الشرقية اآلشورية"، ولها حضور 
في بغداد وكركوك والحسكة وبيروت وتريشور 
���ع���رف ال��ث��ان��ي��ة ب���اس���م "ال��ك��ن��ي��س��ة 

ُ
وش��ي��ك��اغ��و. وت

في  حضور  ولها  القديمة"،  الجاثلقية  الرسولية 
الموصل وكركوك وتريشور.  

زمن االندثار
ت��ش��ت��ت اآلش�����وري�����ون ف����ي ال����ق����رن ال��ع��ش��ري��ن، 
وتبّنوا خطابًا قوميًا ضّيقًا ساهم في تهميشهم، 
فتحولوا إلى أقلية هزيلة مبعثرة ال تملك أّي قوة 
الجماعة نفسها  فاعلة على األرض. وجدت هذه 
داخ����ل ال���ص���راع ال���ك���ردي ال��ع��رب��ي ف��ي زم���ن ص���ّدام 
 أخ���رى ضحية ه��ذا ال��ص��راع 

ً
حسين، ووق��ع��ت م���رة

بعد انهيار الدولة العراقية في السنوات األخيرة. 
وحدت هذه المحنة األخوة األعداء، وراج الحديث 
في  اآلش���وري"  السرياني  الكلداني  "الشعب  عن 
األوساط المسيحية المحلية. يبدو هذا "الشعب" 
م��غ��ل��وب��ًا ع��ل��ى أم�����ره ال���ي���وم، وه����و ي��ش��ه��د ان���دث���اره 
ال��ع��ال��م المخيف. ف��ي خريف  أم���ام صمت  ال��س��ري��ع 
العام الفائت، عمد تنظيم "داعش" إلى  تهجير 
أبناء هذا "الشعب" من الموصل وسنجار وسهل 
إفراغ  مع  المسلسل  اليوم، يتواصل هذا  نينوى. 
ق��رى ال��خ��اب��ور م��ن اآلش��وري��ي��ن، وه��م ف��ي مجملهم 
ن��اج��ون م��ن م��ج��زرة سميل ال��ت��ي ن��ف��ذه��ا الجيش 
ال��ع��راق��ي ف��ي ال��ع��ام 1933 ب��ق��ي��ادة ال��ج��ن��رال بكر 
ال��ذي يحيي فيه  العام  صدقي. يحدث ذل��ك في 
الجماعية  ل��إلب��ادة  المئوية  "ال��ذك��رى  اآلش��وري��ون 
العثمانية في  القوات  بها  التي قامت  اآلشورية" 
العالمية األول���ى.  ال��ح��رب  ن��ه��اي��ة  م��ع  ال��ع��ام 1915 
األل��وف من اآلشوريين،  الحملة على  قضت ه��ذه 
وشّردت البقية الباقية منهم، وها هي اليوم تعود 
بشكل آخر لتقضي على من تبقى من هذه البقية 

التعيسة.

نسيج آشوري حديث.

مار شمعون التاسع عشر، شهيد الكنيسة اآلشورية، 
قضى في العام 1915.

أزياء نسطورية، رسم طباعي انكليزي، 1841.

مخطوط وصليب من خابور.

أحد الشعانين، مخطوط سرياني شرقي، القوش، نهاية القرن السادس عشر، مكتبة الفاتيكان.

صحن سرياني من القرن التاسع، 
متحف الصوامع الوطني، بطرسبرغ.
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جثث تلك األسرة، وهي تحت 
األنقاض، ال تزال مطمئنة، ال تحّرك 
ساكنًا من القذيفة، العالم مطمئن 

مثلها، ال يحّرك ساكنًا من ضمير 
وشرف. وحدهم الجيران، وحدهم 

األهلون، يرفعون أعمدة اإلسمنت 
والحديد

ق الوطن املعلَّ

إبرهيم اليوسف

يأتي أصدقاء األب، تلتقط منهم حكايات الجان، 
تلتقط منهم  الجنة،  تلتقط منهم بوصلة طريق 
ال��ح��وري��ات، تلتقط منهم أس��م��اء الصحابة  رائ��ح��ة 
وال��م��دن، ال��ش��ام، وح��ل��ب، ودي���ر ال���زور. ي���روي أحد 
ه����ؤالء ال��ض��ي��وف ق��ص��ة ال��م��دي��ن��ة وق����د م���ر عليها 
ال��ت��ت��ار وال���ت���رك وال���ف���رن���س���ي���ون، ك���ي ت��غ��ي��ب آث���ار 
ه���ؤالء س��ت س��ن��وات وال��م��ه��ن��دس ال��ش��اب يعصر 
وال��ص��ح��راء،  ال��ب��ادي��ة  ف��ي ملتقى  حكمته وع��ل��وم��ه 
وي��رت��ف��ع  األص�����ل،  ف���ي  ال��ع��دي��دة  ملتقى األمكنة 
الجسر في ربيع العام 1931. تقول ألبيك، واألسرة 
ف���ي ال���ط���ري���ق إل����ى ال����ش����ام، ح��ي��ث اآلس�����ي ه��ن��اك، 
تتركون حمى األم، وأنين األلم قرب بردى، سفير 
الدير، حتى  إن وصلنا  أبتاه،  أيقظني،  قاسيون: 
الفرات، وأحراجه، وماؤه، وأطياره، وشغب  ينفخ 
األطفال هناك، في صور المخيال، تبتعث حكاية 
أب��وك عمودها  كل ه��ؤالء، الحكاية التي ت��رك لك 
قًا بالحبال، 

ّ
الفقري، تبني عليه خرافة الجسر، معل

ف���ي ال��س��م��اء، ش���أن ط���ائ���رة ت���واص���ل ب��ي��ن ك��وك��ب 
وك��وك��ب، دون ج���واز س��ف��ر، ودون ح��ب��ال تربطها 
باألعلى، وهو ما يتم: اللغة الكردية، لغتك، التي 
تترجم ضمن باص الشمال، ال تكاد تحتاج إليها 
خارج الباص نفسه، في ما عدا بعض من تتعرف 
في  لغة شقيقك  العربية،  إل��ى  تعود  ك��ي  إليهم، 
��م ال��ق��ري��ة ال��م��ص��ري، وه��و 

ّ
ال��رض��اع ب��اه��ي، ل��غ��ة م��ع��ل

إل��ى  منفلت،  كسهم  يرسلها  ال��ق��دم  ك���رة  ي��رك��ل 
المرمى المعني، تشتري على عجالة: السندويشة 
تحت  عينيك  تفرك  الماضية،  بالمرة  ر 

ّ
تذك التي 

ضوء المكان، وأغنية أم كلثوم، ودخان السكائر، 
أب��ع��د من  ت��ك��اد تعيدها  ال��ب��ي��واز  وال���ش���واء، نكهة 
ال��ب��ق��دون��س وال��ب��ص، ونكهة ال��ل��ح��م، ب��خ��ار ال��م��اء، 
يرتفع فوق رؤوس الصيادين، ومغامري السباحة 
هؤالء  بخيوط  يعلق  ال��ذي  ما  ليًا.  االستعراضية 
أبي؟، يجيبك األب: تلك هي الصّنارة، انظر، أنى 
يرفعها ذلك المنهمك على ضفة النهر، يعلق بها 
ال��س��م��ك، ال��س��م��ك ال���ذي ل��م ت��ع��رف��ه إال ه��ام��دًا، في 
المقاة، كي يشعل فيك نوستالجيا  إلى  طريقه 

المكان، لينقطع عنك، على نذير زمور السيارة:
- هيا بنا.

األم، يتوزعان كلتا يديك  أب��وك، تسرع  يسرع 
كي تمضيا إلى الباص، أنتم الخمسة، األب، واألم، 
ومحمد، وفاطمة، أخ��واك، األصغر، حيث تمنحك 
إلى  تعود  هنا،  العرافة.  مرتبة  الخمس  سنواتك 
ال��م��ك��ان ن��ف��س��ه، ع��ل��ى ص���وت زم���ور أط����ول، ت��ودع 
ال��ن��ه��ر، ك��ي ت��ع��ي��د ال��ن��ظ��ر ف��ي أع��م��دة اإلس��م��ن��ت، 
والحديد، متشابكة، وكأنهما برجان لزوج اللقالق، 
ي��س��اه��ران ال��م��س��اف��ري��ن، وال���ض���وء األص���ف���ر، ال���ذي 
ستجده أخضر، في العام 1980، حيث جامعة دير 
الزور، حيث التدريب الجامعي، وصفاقة المدّربين، 
أحمد،  وأبي  العربي،  العسكري، وفندق  واللباس 
وعلي العايد، وف��ره��اد، ورش��اد، وذاك��ر، وفيصل، 
ت��ق��ط��ع��ون ال��ج��س��ر م��رت��ي��ن، ذه���اب���ًا وإي����اب����ًا، ت��ط��ّي��ر 
نفسك  ترمي  تكاد  العسكرية،  قبعتك  العاصفة 
الشآم،  التي ال تنساها، تعود من  القبعة  وراءه��ا، 
نسمات  ذات��ه��ا،  المشاهد  وتتكرر  أب��ت،  أيقظني 
الباعة، رائحة  ه����رج  ال��ص��ي��ادي��ن،  أغ���ان���ي  ال��ل��ي��ل، 
الشواء، لن تدري أن في عام دراستك الجامعية، 
ستترك ن��دوب��ًا ف��ي روح���ك، ف��ي صباح ب��اص آخ��ر، 
ب���اص ال��ن��ق��ل ال���داخ���ل���ي، ح��ي��ث رج���ل األم����ن ال���ذي 
ينهال عليك ضربًا، يحاكيه آخرون، وتجد نفسك 
وأنت  على وجهك،  الكدمات  آث��ار  عليك،  مغشيًا 
آٍت من قرب الكراجات، وحي "العمال األوس��ط"، 
ب��ي��ت صالح، يسأالنك: من  م��ن  ب��ي��ت س��ل��ي��م،  م��ن 
ضربك؟ تجيب: مدنيون، كانت مسدساتهم على 
خواصرهم، كانوا كثيرين، با أسماء، وهو ما تواربه 
في حبرك، ثاثة وثاثين عامًا، ال تكاد تنساها، ال 
تنسى جرداق الحاج رزوق، أحد الشهود، وطاب 
جامعيين: من كانوا؟ تظل تسأل، حتى اللحظة، 
ال��خ��ط بين  ال��خ��ط بين زم��ن��ي��ن، ليس هينًا،  ذل��ك 
ال��ط��ف��ول��ة، ال��ج��ام��ع��ة، ال��ح��زب ال��ش��ي��وع��ي ال��س��وري، 
فاضل الحسون، صديقك، الموحسن، الميادين، 
البوكمال، رشيد الرويلي، فاضل السفان، إبرهيم 
خريط، فواز القادري، وجيه الجاسر، محمد علي، 
كمال جمال بك، درغام سفان، منير العاني، جورج 
حشيشو أب��و س��ام، أم س��ام، أدي��ب الخطيب ثم 

قاسم عزاوي.
األسماء ماء النهر، األسماء أكثر من الحبر.

يستطيل الجسر، حتى يصلك في العام 2004، 

وأن��ت تمرئي دم��اء قامشلي، وكردها، في شاشة 
ح��اس��وب��ك، ت��ع��ّد أس��م��اء ال��ش��ه��داء واح����دًا واح���دًا، 
اللعبة،  كي تصلك أص��وات األصدقاء: أجل، إنها 
الصوت أطلقته، من قبل، هو  فلننتبه، هو صنو 
ال��ل��ي��ل��ة: ط���ائ���رة هيلكوبتر  م���ك���ررًا  ال���ص���وت  ص��ن��و 
تسعون  القذائف.  بحمم  ق 

ّ
المعل الجسر  تقصف 

عامًا يسقط، ألف عام يسقط، حبات عرق المئات 
ت��س��ق��ط، آث����ار خ��ط��وات ال��م��اي��ي��ن، ع��ب��روا الجسر 
عامة  الراسخات،  أقدامه  تحت  أس��راره��م  ودفنوا 

النهر، المدينة، هناك: تسقط.
نيسان   16 في  قبل،  من  الفرنسي  فعلها  لقد 
ال���س���ت���ة وال��ث��اث��ي��ن  ت���ح���ت  ال���ل���غ���م  ت����ارك����ًا   1946
والقنطرة  الهائلة،  الفتحات  إح��دى  وق��رب  م��ت��رًا، 
األس��اس، والركائز، الدنكات، الشامخة، إلى حدِّ 
"مسيو  بأيقونة  مبال  غير  عاليًا،  ال��ك��ري��م،  الطير 
ف��ي��ف��و" م��ه��ن��دس ال��ع��ام��ت��ي��ن: ال��ج��س��ري��ن، جسر 
تلك،  شارته  يترك  ال��دي��ر،  وجسر  فرنسا،  جنوب 
اإلفرنجي،  بلده  في  الشقيق،  بالجسر  ر 

ّ
تذك كي 

ال��ب��اس��ل- وه��و ليس أس��ط��ورة- محمد علي،  لكن 
سرعان ما يفتك بالفتيل، كي يصيحه الديري:

أبا محمود انتبه...!
رائ��ح��ة ال��ع��ام��ل ال���ذي ت���رك أع��ل��ى ال��ع��م��ود، على 
يمين الجسر قبرًا له، في جبلة اإلسمنت، أول قبر 

عال، ترسل شفراتها، في كل جهة:
ي���م���وت ال��ل��غ��م ال��م��ح��ت��ل، وه����و س��ل��ي��ل م��ع��م��ارّي 
ال��ج��س��ر ن��ف��س��ه، أو ظ��ل إب��ل��ي��س��ه، ف��ي روح����ه، بين 
الضابط،  الطيار،  الفتيل،  إليه  يعيد  يديه، كي 

، والرأس  الشبيح، وفق ذبذبات القصر الجمهوريِّ
المجنون هناك يشيد وهم الخلود بدماء االهلين، 
 الطائر يرتمي، الحبال 

ُّ
ها هو الجسر، يرتمي، عش

ترتمي، ترتبك موجات النهر في أف��واه الفتحات 
األربع، الست، كي يرتمي قرن من الحضارة، قرن 
من ذك��ري��ات ال��ن��اس، ق��رن من النزهات، ق��رن من 
أغ��ن��ي��ات ال��ص��ي��ادي��ن، ق���رن م��ن ق��ص��ائ��د ال��ش��ع��راء، 
ون��ج��اوى ال��ع��ش��اق، يرتمي ك��ل ذل��ك، ك��ي يصفق 
ال��ع��ال��م ال��م��ت��ف��رج ل��ألرع��ن ن��ف��س��ه، ي��ه��دم م��ئ��ة ع��ام، 
هكذا، في ضغطة على الزر، كي يترك أثره، ماحيًا 

األثر، في لحظة خذله األثر الطيب!
صارت الدير مختلفة، صار الوطن مختلفًا، صار 
مختلفة،  القطار  محطة  ص���ارت  مختلفًا،  الطفل 
ال��م��ط��ار ال���م���دن���ّي، ال��م��س��ت��ش��ف��ى ال���وط���ن���ّي، ب��ي��وت 

األصدقاء. صارت الدير أثرًا آخر واخزًا.
ح���ي���ن ي���دف���ن ال���ع���س���س، ص���دي���ق���ك، ال��ش��ي��خ، 
الجبل، قرب كراج  الهضبة،  الشهيد، في جسد، 
منذئذ،  السر،  أثر  تتابع  حين  القريب،  المدينة، 
ئ  وأن��ت تمسك أول بعض الخيوط، بيد أنك تبرِّ
المدينة من قتلة عابرين، كانوا بيادق بأيد ملوثة، 
األثر ذاته يكبر، وأنت تنظر إلى المدينة، الجارة، 
ال��م��دي��ن��ة ال��م��ح��ط��ة، ال��م��دي��ن��ة ال����ذاك����رة، ال��م��دي��ن��ة 
األص����دق����اء، ال��م��دي��ن��ة ال��ح��ب��ي��ب��ة، وه���ي ت��س��ي��ر إل��ى 
طلليتها، يختلط العجاج، برائحة البارود، والجثث، 
ودماء الكتاب، أرواح الشعراء، واألطفال، والطيور، 
كراريس الجامعة، فريد مامحمد، ونيروز، وستير، 
وحسن، وناديا، وعبد الجليل،  وآخرون ال تحصي 

أثر ظالهم. اآلن.
عيد  ي��وم  أناشيد  الحسناء،  الصديقة  رس��ائ��ل 
العمال العالمي قبل عشرين سنة، الجهات، بيوت 
األص��دق��اء، ال��ف��ن��ادق، ظ��ال األش��ج��ار والعصافير، 

الحراج وطمي النهر.
 ش��يء هنا حطام. 

ُّ
��ل

ّ
 ش��يء هنا مختلف. ك

ُّ
ك��ل

 
ُّ

 شيء هنا جراحات. كل
ُّ

 شيء هنا أشاء. كل
ُّ

كل
 شيء هنا عودة إلى الوراء. 

ُّ
شيء هنا نهايات. كل

بدايات من أنين ودم وعويل!
¶¶¶

وحدهم السوريون يكتبون الحياة
جثث تلك األس��رة، وهي تحت األنقاض، ال تزال 
العالم  ال��ق��ذي��ف��ة،  م��ن  ت��ح��ّرك س��اك��ن��ًا  مطمئنة، ال 
مطمئن مثلها، ال يحّرك ساكنًا من ضمير وشرف. 
وحدهم الجيران، وحدهم األهلون، يرفعون أعمدة 
اإلس��م��ن��ت وال��ح��دي��د، وه��م ي��أم��ل��ون ب��ا ج���دوى أن 
ال��ش��ه��داء الحياة.  ت��ح��دث معجزة وي��واص��ل ه���ؤالء 
كي يروا عما قريب كيف يسقط الطاغية ويندحر 
أبجديته  وأح���رف  الكثة  بلحيته  ال��ب��ائ��س  واع��ظ��ه 

الناقصة!
¶¶¶

الدم
أجل، ال التباس هنا، حيث القتيل والقاتل.

¶¶¶
ساعة الصفر

ساعة الصفر
رهن الدم واالنطاق!

 ¶¶¶
أحمد البياسي

قالها ببراءة وتحدٍّ معًا
لم يكن أمامه غير ذلك

ألن من تّم تعذيبه بوحشية
مع آخرين

في تلك األصبوحة
كان هو

وجاءت الصورة في التلفزيون
طبق مامحه

على خاف ما قاله المذيع الكاذب
ال أثر للبيشمركة فيها: أنا أحمد البياسي

ثم رفع بهدوء وثقة بطاقته الشخصية!
ينتظر رصاصة أو طريقة اختطاف مبتكرة.

إلى جسر دير الزور التاريخّي
كان كثيرًا عليك أن تعّلق كل تلك الهندسة في خيالك الطفلي، حيث يرد اسم معجزة المكانين، الدير والجزيرة، على ألسنة 

اآلباء، تسرح تجاهه، بروحك الطفلية، تسأل: أرأيته؟ يرّد األب: بلى. وكانت العالمة سندويشة تناولتها، ونحن في باص 
الشام، من الحسكة، عبر الفرات، إلى بردى وقاسيون، تحمل االسم، من مضافة الحاج سليمان آغا، حيث أبوك، الشيخ، 

حيث العم سلغيج، حيث العم محمد، حيث العم أحمد، حيث العم حمزة، حيث العم عبدالله، حيث العم سليمان، حيث العم 
غازي، حيث العم سينو، ليس لك إال أن تجعل أسماءهم شاهدة على الحديث، تنقله إلى األصدقاء من حولك: باهي، 

وسيفو، وخضر، وحمدو، وشيخ موس، ال أحد يدحض الحكاية، الماء ينقله إلى األقران، يروي ظمأ قرية تل أفندي، جارة 
العلو، في المكان، ترّتب روحك في كتاب، كي تمضي في رحلة تالية مع األب.

م���ا ي���ح���دث م���ن ق���ت���ل، ب��ح��اج��ة إل����ى ك��ت��اب��ة 
تتماهى معه. إذ لم يعد ممكنًا أن نكتب 
ع���ن ال����دم ب��غ��ي��ر ال�����دم، وأن ن����رى وع��ي��ون��ن��ا 
م��ف��ق��وس��ة. ن��ح��ن لسنا ب��ب��غ��اوات ل��واق��ٍع م��ا، 
ولسنا تجار جثث. كما وال تعنينا وظائف 
منهج  إل��ى  نسعى  نحن  وأش��ك��ال��ه.  األدب 
ي���ت���ق���ارب م���ع أل�����وف ال�������رؤوس ال��م��ق��ط��وع��ة 
واألعضاء المحترقة واألجساد التي تناثرت 
إلى  بحاجة  نحن  أج��زائ��ه��ا.  على  يعثر  ول��م 
م����وض����وع ي���ت���س���اوق م����ع أط����ن����ان ال��ش��ظ��اي��ا 
ال��واق��ف��ة ف��ي المنزل وال��س��ائ��رة ف��ي الشارع 

والجالسة في المقهى.
ن�����ج�����وُت م�����ن ح�������زام ن����اس����ف ف�����ي ش�����ارع 
النما(  )اب��ن  ملغوم  مكان  وم��ن  المكتبات، 
وث��اث س��ي��ارات مفخخة، األول��ى في رأس 
ش���ارع���ن���ا ح����ي ال����ط����ي����ارة، وأخ�������رى وك���ان���ت 
ب��اب الحسين، والثالثة  األق��رب في ك��اراج 
ف��ي ال��خ��س��روي��ة، وط��ل��ق��ة ج��ن��دي أم��ي��رك��ي. 
وأصدقائي.  عائلتي  من  العشرات  فقدُت 
وتمرسنا  تمرسوا  التي  القتل  إنها سطوة 

عليها.
من هم؟ ومن نحن؟ كانا ال يعرف. لكننا 
ن���درك ج��ي��دًا ف��ي س��ّرن��ا أن��ه��ا أن��ي��اب الدين 

التي تنبت على أعناقنا.
ع��ق��ب ال��م��ق��اب��ر اإلن��س��ان��ي��ة، اخ��ت��رن��ا ه��ذه 
صناعية؟!  وأّي  الصناعية.  المقابر  ال��م��رة 
المفتوحة  المفخخة  السيارات  مقابر  إنها 
الفم التي بلعت ت��ااًل من السنوات، حتى 
وضعناها بالقرب من مساكننا، ال لنتذكر 

عبرها وإنما لنواصل وجودنا فيها.
المتفجرات  مكافحة  لجنة  رأي����ُت  كلما 

م���ج���ت���م���ع���ة ت�����ح�����اول ك����س����ر زج��������اج س����ي����ارة 
م��ش��ب��وه��ة، ش��ع��رُت ب��أن��ه��ا اللحظة األخ��ي��رة 
السيارة  فانفجار  متصلة.  أعضائي  لبقاء 
ال��م��ف��خ��خ��ة م��خ��ت��ل��ف ع���ن س�����واه م���ن أن��م��اط 

التفجيرات األخرى. فالمشهد كاآلتي:
جناٌح للقطِة على سياج دائرة الكهرباء. 

جناٌح للسياج.
جناٌح لسبعة عمال بناء.

جناٌح لرأس بائع الخضروات. 
جناٌح للخضروات.

الطفلة وهي في طريقها  ي 
َ
جناٌح لساق
إلى المدرسة. 

جناٌح لحقيبتها.
جناٌح لجلود ركاب الباص. 

والخبز  وراكبها  الهوائية  للدراجة  جناٌح 
الذي معه. 

ج����ن����اٌح ل���إلس���ف���ل���ت وأع�����م�����دة ال���ك���ه���رب���اء 
والفتات المحال. 

جناٌح لطبلة األذن. 
جناح للعاجل في التلفاز. 

ه���ك���ذا ه���ي ال���س���ي���ارات ال��م��ف��خ��خ��ة وه��ي 
ل��ذا ج��اء قرارنا  تمنح األجنحة لكل ش��يء. 
م إال  أن الكتابة ال يمكن أن تكون أو تقدَّ
ال��ت��ي لم  ال��م��ئ��ات م��ن البقايا  ه��ن��اك، حيث 

تمنح أجنحة إلى اآلن.
ش��������ارك ف�����ي ال����ف����ع����ل، ك�����ل م������ن: م�����ازن 
المعموري، كاظم خنجر، علي ذرب، حسن 
الغبيني، أحمد جبور، علي غصان، حسن 
تحسين، عباس حسين، وسام علي، محمد 
ك��ري��م، احمد ض��ي��اء، وعلي ت��اج ال��دي��ن )لم 

يحضرا(.

حائرون دائرون
بة" 

ّ
من ذا الذي ال يرى صراع "األمم المتغل

علينا بصيغته الجديدة اآلن، حيث التاريخ 
يتكرر بفعل الجغرافيا الثابتة وإن تبدلت 
خ��رائ��ط ال���دول؟ م��ن ذا ال���ذي ال ي��رى عجز 
العرب اآلن وهم يحاولون تكرار أنفسهم؟

بوتقة  ف��ي  قبائلنا  اإلس���ام  "صهر  لقد 
��ر، أشدَّ 

َ
خ

ُ
أ  

َ
واح��دة" ثم تركنا نهبًا لقبائل

 م��ن��ا وش����راس����ة )ت���رك���ي���ة، ف��ارس��ي��ة 
ً
ح��ن��ك��ة

وغيرها(. تركنا بين "القلقلة" و"العنعنة" 
 ب���ي���ن ال��س��ل��ف 

ً
وال�����"ث����ن����ا"، ح���ائ���ري���ن، م������رة

 
ً
والخلف، وأخرى بين النقل والعقل، وتارة
بين التسليم بالبرهان والتسليم باإلذعان، 
ب��ي��ن م��ا ينبغي أن ي��ك��ون وم���ا قد  وأخ����رى 
كان، بين خافٍة ال تصّح إال في قريش أو 
أضيق من ذلك، وخافٍة تمتد لتَسَع قبائل 
الكون كله، وها نحن حائرون دائرون نكرر 
أنفسنا مع ما يتكرر، وال نجد ما هو أفضل 
تلقي  والشروح،  والهوامش  الحواشي  من 
ال��م��اض��ي لينعكس  ع��ل��ى  ال���رّب���ان���ي  ن���وره���ا 
ض��ي��اًء ع��ل��ى ال��ح��اض��ر وال��م��س��ت��ق��ب��ل إل���ى أن 
 ال تدانيها غير قداسة 

ً
صار فعلها قداسة

التعصب  بنا في ظ��ام  ألقت  لو  الله حتى 
األع���م���ى وم���ج���اه���ل ال��ت��خ��ل��ف، وص������واًل إل��ى 

الذبح والحرق المعاصَرين.

¶¶¶

على ذمة الشيخ
إليكم هذا الحواَر الذي جرى بين الشيخ 
وال��ش��ي��خ   )1905-1849( ع���ب���ده  م��ح��م��د 
محمد البحيري، عضو مجلس إدارة األزهر 
آنذاك، حول إصاح التعليم في المؤسسة 
اإلسامية األبرز، حيث كان األزهر يرفض 
أن تدخل العلوم الحديثة - مثل الحساب 
مناهجه  إلى   - والجغرافيا  والتاريخ  والجبر 
"لعدم جدواها" ويصر على تعليم الطلبة 

ما دَرَسه شيوخهم وأسافهم:
منا.

ّ
مهم كما تعل

ّ
البحيري: إننا نعل

محمد عبدة: وهذا هو الذي أخاف منه.
م أنَت في األزهر، وقد 

ّ
البحيري: ألم تتعل

م 
َ
الَعل فيه  وص��رَت  العلم  مراقي  من  َت 

ْ
بلغ

الفرد؟
 من العلم 

ّ
محمد عبدة: إذا كان لي حظ

أحّصله  ل��م  فإنني  ت��ذك��ر،  ال���ذي  الصحيح 
إال بعد أن مكثت عشر سنين أكنس من 
دماغي ما علق به من وساخة األزه��ر، وهو 

ريُد له من النظافة.
ُ
إلى اآلن لم يبلغ ما أ

انتهى الحوار. 
وع����ن����دم����ا راج����ع����ت ال���ش���ي���خ ف����ي ك��ام��ه 
قال:  ذمته،  على  أنقله  أن  عليه  وعرضُت 
"ي����ا أخ�����ي، إن���ن���ي م���ا ق���ص���دت إل����ى خ��دم��ة 
مقاومة  فيه  ولقيت  ش��يء  في  المسلمين 
م��ن  إن���ك���ل���ي���زي، وال  م����ن  غ����ي����ره����م. ال  م����ن 
ف��رن��س��ي، وال م��ن ق��ب��ط��ي، وال م��ن ش��ام��ي" 
)األعمال الكاملة، الجزء 3 ص 195-194(

ثم تابع الشيخ:

الحوار نقله قبلك  "على كل ح��ال، هذا 
ال��دك��ت��ور محمد ع��م��ارة، وه���و ال��ي��وم عضو 
األزه���ر كما  ف��ي  اإلس��ام��ي��ة  البحوث  مجمع 
ت��ع��رف، وذل���ك ف��ي كتابه "ت��ي��ارات الفكر 
اإلسامي" ص 298  ولم أعترض أو أنِف 

ذلك.

¶¶¶

تجددوا
ال ش�����يء ث����اب����ٌت س�����وى ال���ت���غ���ي���ر، وك���ل 
مناٍح  إلى تغييرات أخرى في  تغّير يؤدي 
مختلفة من الحياة ويوّسع من رقعة الصراع 
القديم  م��ح��اوالت  ال��ق��دي��م وال��ج��دي��د.  بين 
 م���ا ت��ك��ون 

ً
ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ن��ف��س��ه ع������ادة

عنيفة ألنه يقاوم من أجل البقاء. الجديد 
يتقدم متبوعًا بغبار القديم الذي يتاشى 
يندفع  ألن��ه  ينتصر  الجديد  الزمن.  بمرور 
يحاول  القديم.  لبقايا  ط��اردة  ذاتية  بقوة 
القديم الظهور مرة أخرى واالنقضاض، أو 
الجديد، يستجمع  األق��ل عرقلة سير  على 
ق���واه م��ن دون أن ي��ج��دده��ا فيقع ف��ي فخ 

الهزيمة من جديد.
 ألمٍة ال تتجدد كل يوم.

ٌ
ويل

¶¶¶

... وتعددوا
ي�����ا س�����ّن�����ة ي�����ا ش����ي����ع����ة، ي�����ا س���ل���ف���ي���ون، 
جهاديون، إثنا عشريون، إماميون، والية-

أزهريون،  وّهابيون،  علويون،  فقيهّيون، 
ك���اث���ول���ي���ك، أرث�����وذك�����س، ب��روت��س��ت��ان��ت، 
ملحدون،  إدري����ون،  ال  علمانيون،  ي��ه��ود، 
وج��ودي��ون، عبثيون وغ��ي��ره��م: ت��ع��ددوا... 

تعددوا كي تتسَع األرُض للجميع.
َه�������اُدوا  �������ِذي�������َن 

َّ
َوال آَم�����ُن�����وا  ������ِذي������َن 

َّ
ال "ِإنَّ 

ِذيَن 
َّ
َوال َمُجوَس 

ْ
َوال َصاَرٰى  َوالنَّ اِبِئيَن  َوالصَّ

ِقَياَمِة 
ْ
 َبْيَنُهْم َيْوَم ال

ُ
ِصل

ْ
َه َيف

َّ
وا ِإنَّ الل

ُ
َرك

ْ
ش

َ
أ

ِهيٌد" )الحج 17(
َ

ْيٍء ش
َ

 ش
ِّ

ل
ُ
ٰى ك

َ
َه َعل

َّ
ِإنَّ الل

ِقَياَمِة 
ْ
 َبْيَنُهْم َيْوَم ال

ُ
ِصل

ْ
َك ُهَو َيف "ِإنَّ َربَّ

وَن" )السجدة )25
ُ
َتِلف

ْ
وا ِفيِه َيخ

ُ
ان

َ
ِفيَما ك

فهل تريدون المزيد من كامه تعالى؟

نزهة يف محمية السيارات املفخخة

رّشة ملح

كاظم خنجر

نص

جواد الساعدي

ِحَكم

لوحة لطارق بطيحي. 
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الديموقراطية هي ممارسة الحكم عبر المعارضة 
ف��ي ال����رأي، وم��ن أب���رز م��ا يميزها أن��ه��ا تتقبل كل 
ال���ت���وت���رات ال��ت��ي ت��ن��ش��أ ف���ي أي م��ج��ت��م��ع وت��ح��اول 
ال��ت��وف��ي��ق بينها ب��ش��ك��ل ع��ق��ان��ي. ت��ت��ي��ح وس��ائ��ل 
من كبير  ع��دد  الفرصة أمام   االعام الجماهيرية 
ال���م���واط���ن���ي���ن ل���م���واج���ه���ة ال����ن����زاع����ات ال��س��ي��اس��ي��ة 
واالج��ت��م��اع��ي��ة وال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا. ك��م��ا ت��ل��ق��ي على 
ا يجب على األطراف  المسائل المتنازع حولها ضوء
ومعارضين،  وحكوميين  اجتماعيين  المتنازعين، 
معالجتها.  ف��ي  وحكمتهم  ت��ه��م  ك��ف��اء ي��ث��ب��ت��وا  ان 
ويمكن وسائل االع��ام من صحافة واذاع��ة مرئية 
ومسموعة، من خال المعلومات التي تقدمها، ان 
تنبه المواطن الى االزمات ووعي تفاصيلها، أو أن 
أو أن  السياسية،  منبرا لاطراف واالح��زاب  تكون 

تأخذ موقفا مستقا من اي قضية او نزاع.
ينجم عن عدم وجود وسائل االعام الجماهيرية، 
وال��م��ص��ال��ح،  اآلراء  ف���ي  ال���خ���اف  ي��ب��ق��ى  أن  خ��ط��ر 

الذي  يناقشه المجتمع الديموقراطي علنًا ويبته 
مستترا بعيدا عن النقاش، تاليًا دون تسوية. في 
لبنان، على سبيل المثل، يقوم نظام حكم نيابي 
دي��م��وق��راط��ي ي��ف��ت��رض ف��ي��ه ان ت��ك��ون ال��ح��ك��وم��ة 
وم��ج��ل��س ال����ن����واب م���رك���ز ات���خ���اذ ال�����ق�����رارات حيث 
تتواجه مصالح االطراف وتصوراتهم حول مختلف 
القضايا. وال يمكن هذا النظام ان يستمر ويعمل 
الفرقاء،  اذا امتنع اي من  اال  البعيد،  المدى  على  
وجماعات  االح���زاب  النواب او  ومجلس  الحكومة 
هاتين المؤسستين، من  في   ،- لوبي   - المصالح 
ال��س��ي��ط��رة ال��ك��ام��ل��ة ع��ل��ى ف��ري��ق اخ���ر. ل��ك��ن ال��ش��رط 
االس�����اس�����ي ك����ي ي����ك����ون ه�����ذا ال���ن���ظ���ام ف����اع����ا ه��و 
تأمين حرية وسائل االع��ام. هنا ال بد من القول 
ان وس���ائ���ل االع������ام، ع��ل��ى ال��ع��ك��س م���ن م��ج��ال��س 
النواب، ال تمتلك سلطة ردع تمكنها من فرض 
ال  م��ا  ألم��ر  وان��ت��ق��اده��ا  تنتقد،  حين  احترام رأيها 
يجد صداه في المجال السياسي اال عبر اشخاص 

مخالفة  االع���ام  ق��د يكشف  اخ���رى.  او مؤسسات 
اي  ذلك سيبقى دون  او دستورية لكن  قانونية 
تأثير اال اذا لجأ القضاء الى النظر في االتهامات. 
الديموقراطية  لنجاح  االساسية  الشروط  من  ل��ذا 
على  االع���ام  م��ق��درة  ان  ال��ق��ض��اء، كما  استقالية 
ف��اع��ل.  ن���واب  مجلس  ب��وج��ود  بدوره رهن  ال��ق��ي��ام 
وال يحقق النقد الذي يوجهه االعام نجاحا مؤثرا 
اال اذا اخذ بعض النواب هذا النقد منطلقا لعمل 
ان وسائل  والمؤسف  الماحظ  ان  غير  سياسي. 
تسعى  خ��اص  بشكل  لبنان  ف��ي  المرئية  االع���ام 
في الدرجة االولى الى االثارة، حيث يعمد مقدمو 
شخصية  قضية  استضافة صاحب  ال��ى  ال��ب��رام��ج 
لمحاكمته  قضاة  انفسهم  بتنصيب  يقومون  ثم 

بصورة بدائية ومثيرة.
ي��ك��ت��س��ب ال��ن��ق��د وال���رق���اب���ة م���ن ج���ان���ب االع����ام 
المفترض  ال��دوائ��ر،  تقوم  ال  عندما  كبرى  اهمية 
وجودها في النظام النيابي كالمعارضة أو اللجان 
ال��رق��اب��ة على  ال��رق��اب��ة، بمهمة  ال��ن��ي��اب��ي��ة وه��ي��ئ��ات 
ال��ح��ك��وم��ة ب��ش��ك��ل ف���ع���ال. ول����وال ت��ق��اري��ر وس��ائ��ل 
ال��م��خ��ال��ف��ات  ت��ك��ش��ف  المختلفة التي  االع��������ام 
وت���دف���ع ال����ى ت��ش��ك��ي��ل ل���ج���ان ال��ت��ح��ق��ي��ق ال��ن��ي��اب��ي��ة 

واستبداد  الفساد  ضحية  الديموقراطية  لوقعت 
ال��ب��ي��روق��راط��ي��ة. ال���ه���دف م���ن ض��م��ان ح��ري��ة ال���رأي 
بل  االق��ت��ص��ادي��ة  المصالح  ض��م��ان  واالعام ليس 
حماية حرية تكوين الرأي العام والنشاط الفكري 
في المجتمع. كما ان ضمان حرية االعام يتطلب 
ض��غ��وط  االعامية  عن  ال���م���ؤس���س���ات  اس���ت���ق���ال 
تستخدم  التي  القوية  االقتصادية  المجموعات 
وس����ائ����ل غ���ي���ر م���ت���وازن���ة ل��ل��ت��أث��ي��ر ف����ي م����ا ت��ن��ش��ره 
وس���ائ���ل االع������ام  وك���ذل���ك ف���ي م����دى ان��ت��ش��اره��ا. 
بيع  ع��ائ��دات  االستقال شبه مستحيل ألن  ه��ذا 
اكثر من ثاثين  الصحف واالشتراكات ال تغطي 
مكان  اي  في  اي صحيفة  تكاليف  من  المئة  في 
في العالم، وهذا ما يجعل المطبوعات، من جرائد 
التي تتحكم بها  ومجات، تعتمد على االعانات 

الدوائر االقتصادية.
والسياسية  االقتصادية  الدوائر  اهتمام  يعود 
ال����رأي  ت��ش��ك��ي��ل  ف���ي  ال��م��ه��م  دوره  باإلعام الى 
ال��ع��ام. اهمية ه��ذا ال���دور ت��أت��ي م��ن االع��ت��ق��اد بأن 
م��ن خال  الجميع  ت��ؤّم��ن مصلحة  ال��دي��م��وق��راط��ي��ة 
وصراحة،  العامة بحرية  المصلحة  مناقشة قضايا 
وه���ذا م��ا ي��غ��ذي االم���ل واالع��ت��ق��اد ب��أن ص���راع اآلراء 

ي��م��ه��د ال��ط��ري��ق ام����ام ن��ج��اح ال����رأي ال��س��دي��د. لكن 
ف��ي تكوين  ال��واس��ع��ة  العملية  ال��م��ش��ارك��ة  ام��ك��ان 
ال�������رأي ال����ع����ام م��ت��ب��اي��ن��ة ب���ي���ن م��خ��ت��ل��ف االط�������راف. 
ف�����االح�����زاب ال���س���ي���اس���ي���ة وال���م���ج���م���وع���ات االخ�����رى 
داخ������ل م��ج��ل��س ال����ن����واب ت��ت��م��ت��ع ب���ف���رص اف��ض��ل 
يتوفر  م��م��ا  اإلع�����ام  باهتمام وسائل  ل��إلس��ت��ئ��ث��ار 
ف��وس��ائ��ل االقليات السياسية والدينية.   ام����ام 
االعام تبرز مواقف الكبار وتتناسى مواقف الفئات 
قد  في التوازن  الخلل  ه��ذا  ومصالحها.  الضعيفة 
ي���ؤدي ال��ى اخ��ت��ال م��وازي��ن ال��ق��وى القائمة وال��ى 
عدم تحقيق اي تغيير ض��روري وع��دم وص��ول اي 

افكار جديدة او مغايرة الى العلن. 
غير ان التقدم المتسارع الذي احرزته وسائل 
جعل  االخ��ي��رة،  السنوات  في  االعام االلكترونية 
االن��ظ��م��ة ال��ح��اك��م��ة ع��اج��زة ع��ن م��واج��ه��ة ال��ح��رك��ات 
التي يتمتع  الشباب  القوية في اوس��اط  الشعبية 
المحدودة على  او  ال��ك��ام��ل��ة  ب��ال��م��ق��درة  اف����راده����ا 
لنشر االلكترونية  ال��ت��واص��ل   استخدام صفحات 
االف��ك��ار ف��ي زم���ن ف��ق��دت فيه مؤسسات االع���ام 
االخ���������رى، ك���ال���ص���ح���اف���ة وال����ت����ل����ف����زة، ال���ك���ث���ي���ر م��ن 
ك��ش��ف  س���ت���ار  ت���ح���ت  ل����ج����أت،  صدقيتها بعدما 

الفساد واالخطاء،  الى االنضمام الى هذا الفريق 
ل���ل���دوائ���ر االق��ت��ص��ادي��ة  او ذاك واص��ب��ح��ت م��ط��ي��ة 
وال��س��ي��اس��ي��ة، وخ��ص��وص��ًا ب��ع��دم��ا س��اه��م��ت ب��رام��ج 
السياسية )بس مات وطن،  التلفزة  االنتقادية- 
دم����ى ق���راط���ي���ة، ع��ل��ى س��ب��ي��ل ال��م��ث��ل( ف���ي ض��ي��اع 
الثقة بين المواطن والسياسي ليصبح المسؤول 
السخرية والرثاء،  ت��ث��ي��ر  دم��ي��ة  م��ج��رد  ال��س��ي��اس��ي 
الدستوري  حقه  ممارسة  ع��ن  المواطن  ويتخلف 
ف����ي االق�����ت�����راع واخ���ت���ي���ار م��م��ث��ل��ي��ه ف����ي ال��م��ج��ال��س 
انتخابات  االقتراع في  )نسبة  المحلية  او  النيابية 
بلدية طرابلس االخيرة بلغت 13 في المئة(. من 
الماحظ ان ارتفاع سعر المطبوعات بالنسبة الى 
م��ع��دل ال��دخ��ل ف��ي ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي، ب��االض��اف��ة ال��ى 
باستقالية  الثقة  المرئي وتدني  االع��ام  سيطرة 
الصحف، كل ذلك افقد الصحافة المكتوبة قسما 
ال يستهان به من القراء الذين وجدوا ضالتهم في 
الكثير  رغ��م  على  السريعة،  االلكترونية  ال��م��واق��ع 
هذه  م��ن  الكثير  بها  يتصف  التي  السلبيات  م��ن 

المواقع.
 * عضو االتحاد الدولي للصحافيين، 
اتحاد الصحافيين االلمان

جمال مصري*

رأي

اإلعالم والديموقراطية

ترجمة َهڤال يوسف

... فمن تكون إذًا، في نهاية المطاف؟
- أنا جزٌء من تلك القوة التي تريد الشّر دائمًا

لكنها تقترف دائمًا الخير.
غوته، "فاوست"

في أصيل يوٍم ربيعّي لم ُيعَرف لحّره مثيل ظهر في 
منطقة َبترَيرشيه ب��ُرودي في موسكو مواطنان: 
أح��ده��م��ا، وي��رت��دي ب��ذل��ة صيفية رم��ادي��ة ال��ل��ون، 
كان أصلَع الرأس، قصير القامة، مكتنز الجسم، 
فطيرة،  حَمل 

ُ
ت كما  بيده  األنيقة  قّبعته  يحمل 

وعلى وجهه الحليق بعناية توّضعت نظارة هائلة 
الحجم ذات إطاٍر أسود معقوف؛ أما الثاني فكان 
أجعده،  الشعر  أصهب  المنكبين،  عريض  شابًا 
يعتمر سيدارة "كاروه" مائلة على قذاله ويرتدي 
قميص "كاوبوي" وبنطااًل مكرمشًا أبيض اللون 

ين أسودين.
ّ
وينتعل خف

لم يكن األول سوى ميخائيل ألكسندروفيتش 
حادات 

ّ
برليوز رئيس مجلس إدارة أحد أضخم االت

األدبية في موسكو ُيدعى اختصارًا "ماسوليت"، 
ورئيس تحرير مجلة أدبية سميكة، وكان رفيقه 
الشاّب هو الشاعر إيفان نيكوالييفيتش بونيريف 

الذي يكتب باالسم المستعار بيزدومني.
ح���ي���ن ب���ل���غ ال����ك����ات����ب����ان ظ������ال أش���ج���ار 

ال����زي����زف����ون، ال���ت���ي ب������دأت ب���االخ���ض���رار 
بالكاد، كان أول ما فعاه أنهما هرعا 
إل����ى ك���ش���ٍك خ��ش��ب��يٍّ م��ط��ل��يٍّ ب���أل���واٍن 

تب عليه "بيرة وماء".
ُ
مختلفة ك

ي��ن��ب��غ��ي أي���ض���ًا اإلش�������ارة إل����ى وج��ه 
الغرابة األول في هذا المساء الفظيع من 

أي��ار، وهو أنه لم يكن هناك أحد، ليس 
ع��ن��د ال��ك��ش��ك فحسب ب��ل وف���ي الممشى 

��اي��ا ب��رّم��ت��ه. وفي 
ّ
ال��م��وازي ل��ش��ارع م��االي��ا ب��رون

تلك الساعة - حين بدا أّن المرء لم 
وكانت  التنفس،  على  ق���ادرًا  يعد 
 

ّ
��ل��ة ب��ض��ب��اٍب ج���اف

ّ
ال��ش��م��س ال��م��غ��ل

ييه 
َ
تهوي إلى مكاٍن ما وراء سادوف

���ل���ت���س���و وه������ي ت����ك����وي م��وس��ك��و 
َ
ك

 
ّ

بلهيبها - لم ي��أِت أح��د ليستظل
على  يجلس  أو  الزيزفون  بأشجار 

مقعد: كان الممشى خاليًا.
- أعطيني نارزان. – قال برليوز.

- ل��ي��س ع��ن��دن��ا ن��������ارزان. – أج��اب��ت 
المرأة التي في الكشك، ولسبٍب ما شعرت 

باالستياء.
- توجد بيرة؟ - سأل بيزدومني بصوٍت 

أبّح.
أجابت   - المساء.  ف��ي  ب 

َ
سُتجل البيرة   -

المرأة.
- ماذا يوجد إذًا؟ - سأل برليوز.

المشمش، لكنه داف���ئ. – قالت  - عصير 
المرأة.

- طّيب، هاتيه، هاتيه، هاتيه!...
 صفراء 

ً
غ��زي��رة  

ً
رغ����وة المشمش  عصير  نفث 

وف���اح���ت ف���ي ال��ج��و رائ���ح���ة ص���ال���ون ح���اق���ة. وم��ا 
إن ارت��وى األدي��ب��ان حتى ب��دأا يحزقان؛ فدفعا ما 
اتجاه  ف��ي  وجهاهما  مقعد:  على  وجلسا  عليهما 

ايا.
ّ
البحيرة وظهراهما في اتجاه شارع برون

ق ببرليوز وحده، 
ّ
هنا، حدث أمر غريب آخر يتعل

 وهوى 
ّ

 وأخذ قلبه يدق
ً
ف عن الحزق فجأة

ّ
فقد توق

لهنيهة إلى مكاٍن ما ثم عاد إلى مكانه وقد انغرزت 
 ك��ان من 

ٌ
 مثلومة. استبّد ببرليوز خ��وف

ٌ
فيه إب��رة

ال��ش��ّدة بحيث أراد أن يفّر ف��ورًا من بتريرشيه ال 
يلوي على شيء، هذا فضًا عن أنه كان با مبرر،  
ال��ذي أخافه.  م��ا  ف��اه��ٍم  ت حوله بضجر غير 

ّ
فتلف

امتقع لونه، فمسح جبينه بمنديل وفّكر: "ما بي؟ 
لم يحدث هذا لي من قبل قط... قلبي يعبث... 
نهكت للغاية. حان الوقت لرمي كل شيء 

ُ
لقد أ

فودسك..."
َ
وراء ظهري والذهاب إلى كيسل

ال��ه��واء القائظ أمامه  ف 
ّ
في ه��ذه اللحظة تكث

اف غريب المظهر: 
ّ
وتنّسج من الهواء مواطٌن شف

تعلو رأس���ه س��ي��دارة "ج��وك��ّي��ة"  وي��رت��دي سترة 
ال��ه��واء...  "ك���اروه" ضيقة وقصيرة مصنوعة من 
كان طول المواطن مترًا ونّيف فقط، لكنه كان 
ق، وكان  ضيق الكتفين ونحيًا بشكل ال ُيصدَّ
وجهه – أرجو أن تاحظوا ذلك- ينّم عن السخرية.
ج����رت ح��ي��اة ب��رل��ي��وز ع��ل��ى ن��ح��ٍو ل���م ي��ع��ت��د فيه 
امتقاعًا  وج��ه��ه  ازداد  فقد  ل���ذا  الغريبة  ال��ظ��واه��ر 
وحملق بعينيه وفّكر مضطربًا: "هذا مستحيل!..."
والمواطن  مستحيًا،  يكن  ل��م  هيهات،  لكن 
القصير القامة، ال��ذي ك��ان ُي��رى من خاله، كان 
يتمايل يمينًا ويسارًا أمامه دون أن تمّس قدماه 

األرض.
ك ب��رل��ي��وز رع���ٌب ش��دي��د إل��ى درج��ة 

ّ
حينها تمل

 ك��ان 
ً
أن���ه أغ��م��ض عينيه، وح��ي��ن فتحهما ث��ان��ي��ة

ر 
ّ
 ش���يء ق��د ان��ت��ه��ى؛ ف��ال��س��راب ك���ان ق��د تبخ

ّ
ك���ل

انسحبت  ذات��ه  الوقت  وف��ي  اختفى،  والمرّبعاتي 
مة من قلبه. صاح رئيس التحرير:

ّ
اإلبرة المثل

- تفو، اللعنة! ه��ل تعلم ي��ا إي��ف��ان أن��ي كدت 
صاب بسكتة للتّو بسبب الحرارة! بل حدث لي ما 

ُ
أ

 
ً
يشبه الهلوسة حتى. - وحاول أن يضحك ضحكة
ساخرة لكّن الهلع كان ال يزال يتقافز في عينيه 
وكانت يداه ترتعشان. إاّل أنه هدأ شيئًا فشيئًا 
وهّوى وجهه بمنديل، ثم استأنف الحديث الذي 
قطعه ش��رب عصير المشمش ق��ائ��ًا ب��ش��يٍء من 

النشاط: "وبالتالي..."
أّن  الح������ق������ًا  ُع��������������ِرف 

ال�����ح�����دي�����ث ك����ان 

����ق 
ّ
ي����ت����ع����ل

وف����ح����وى بيسوع المسيح. 
األمر أّن رئيس التحرير كان قد طلب إلى الشاعر 
تيب 

ُ
كتابة قصيدة طويلة معادية للدين من أجل ك

ف إيفان نيكوالييفيتش 
ّ
المجلة الدوري. وقد أل

رِض 
ُ
هذه القصيدة، وفي فترة وجيزة، لكنها لم ت

رئيس التحرير على اإلط��اق لألسف. وق��د رسم 
بيزدومني الشخصية الرئيسة في قصيدته – أي 
يسوع- بألوان قاتمة جدًا، لكّن عليه إعادة كتابة 
القصيدة بأكملها من جديد حسب رأي رئيس 
التحرير اآلن يلقي على  التحرير. وه��ا هو رئيس 
الشاعر ما يشبه المحاضرة حول يسوع لكي يبّين 
خطأ الشاعر األس��اس��ي. يصعب ال��ق��ول م��ا ال��ذي 
إيفان نيكوالييفيتش - أهي قوة موهبته  وّرط 

ال��ذي كان  التصويرية أم جهله التام بالموضوع 
ينوي الكتابة عنه- لكّن يسوع خرج في تصويره 
ت��م��ام��ًا، وإن ك��ان ال يثير االه��ت��م��ام.  شخصًا حيًا 
لكّن برليوز كان يريد أن يبرهن للشاعر أّن األمر 
الرئيسي ال يكمن في ما إذا كان يسوع شخصًا 
سيئًا أو جيدًا بل في أّن يسوع هذا، كشخص، لو 
 ما يروى عنه ليس 

ّ
، وأّن كل

ّ
ينوجد في الدنيا قط

سوى اختاقات وأساطير مبتذلة جدًا.
ت��ج��در اإلش�����ارة إل���ى أّن رئ��ي��س ال��ت��ح��ري��ر ك��ان 
��اع، وك��ان يستشهد، ببراعة، 

ِّ
شخصًا واس��ع االط

ب���ال���م���ؤّرخ���ي���ن ال���ق���دم���اء ف����ي ح���دي���ث���ه، ك��ف��ي��ل��ون 
االس��ك��ن��دري ال��م��ش��ه��ور، ع��ل��ى سبيل ال��م��ث��ل، أو 
يوسف فافيوس الرفيع الثقافة الذي لم يذكر 
 كلمة واح��دة عن وج��ود يسوع. مبديًا سعة 

ّ
ق��ط

تبّحره، أخبر ميخائيل ألكسندروفيتش الشاعر 
ال���ذي ي��رد فيه  ال��م��وض��ع  أي��ض��ًا – للمناسبة- أّن 
ال��ح��دي��ث ع��ن ص��ل��ب ي��س��وع، ف��ي ال��ف��ص��ل ال��راب��ع 
واألربعين من الكتاب الخامس عشر ل�"حوليات" 
الشهيرة، ليس س��وى تزويٍر ُدسَّ فيه  تاسيت 

الحقًا.
 م��ا ُي��خ��ب��ره ب��ه رئيس 

ّ
ال��ش��اع��ر، ال���ذي ك���ان ك���ل

التحرير ُيعدُّ اكتشافًا بالنسبة إليه، كان يصغي 
ق  بانتباه إلى ميخائيل ألكسندروفيتش وهو يحدِّ
فيه بعينيه الخضراوين اليقظتين، وكان يحزق 
ف��ح��س��ب ب��ي��ن ال��ح��ي��ن واآلخ�����ر وه���و ي��ل��ع��ن ش���راب 

المشمش همسًا.
أخذ برليوز يقول:

- عمومًا، ما من ديانة شرقية واحدة تخلو من 
أن  والمسيحيون، دون  إل��ه��ًا.  تلد  ع���ذراء عفيفة 
يأتوا بجديد، كذلك تمامًا ابتدعوا يسوعهم الذي 

لم يوجد قط في حقيقة األمر.
ك��ان ص��وت ب��رل��ي��وز ال��ع��ال��ي ي���دّوي في 
في  أكثر  ل 

ّ
توغ ما 

ّ
وكل الخالي،  الممشى 

تلك المجاهل، التي يمكن فقط لشخص 
المجازفة  دون  فيها  ل 

ّ
التوغ ج��دًا  ف 

ّ
مثق

بالتعّرض لفشل ذريع، كان الشاعر يتعّرف 
ومفيد  ممتع  ه��و  مما  فالمزيد  المزيد  إل��ى 
ع��ن أوزي��ري��س المصري، إل��ه الخير واب��ن 
السماء واألرض، وعن اإلله الفينيقي 
ت���ّم���وز، وع����ن م������ردوك، وح��ت��ى عن 
 

ّ
اإلله فيسليبوسا الرهيب األقل
 ال��ذي كان األزتيك في 

ً
شهرة

��ون��ه أكبر 
ّ
ال��م��ك��س��ي��ك ُي��ج��ل

اإلج���ال ف��ي وق��ٍت من 
األوقات.

وت�������م�������ام�������ًا ف���ي 
ال�����ل�����ح�����ظ�����ة ال����ت����ي 
ك��������ان م���ي���خ���ائ���ي���ل 
أل���ك���س���ن���دروف���ي���ت���ش 
للشاعر  ف��ي��ه��ا  ي�����روي 
ك��ي��ف ك����ان األزت���ي���ك 
ي����ص����ن����ع����ون ت���م���ث���ال 
ف���ي���س���ل���ي���ب���وس���ا م��ن 
ال���ع���ج���ي���ن ظ���ه���ر أول 

شخص في الممّر.
ف�����ي م�����ا ب����ع����د، و – 
ب���ص���ري���ح ال����ع����ب����ارة- ب��ع��د 
فوات األوان، رفعت هيئات 
بخصوص  ت��ق��اري��ره��ا  مختلفة 
أوص��اف هذا الشخص. وال يمكن 
للمقارنة بينها إال أن تثير الذهول. 
ففي التقرير األول ورد أّن هذا الشخص كان 
قصير القامة، وأّن أسنانه كانت ذهبية، وأنه كان 
يعرج على رجله اليمنى. وورد في التقرير الثاني 
القامة، وأّن تيجان  أّن هذا الشخص كان هائل 
أسنانه من الباتين، وأنه كان يعرج على الرجل 
اليسرى. وأورد التقرير الثالث، باقتضاب، أّن هذا 

الشخص لم تكن لديه عامات فارقة.
ال ب��ّد م��ن اإلق����رار ب���أّن أّي���ًا م��ن ه��ذه التقارير ال 

يصلح لشيء.
: الشخص الموصوف لم يكن يعرج على 

ً
بداية

أيٍّ من قدميه، ولم يكن قصير القامة وال هائل 
القامة بل ك��ان، ببساطة، طويل القامة. وفي ما 
يخّص أسنانه، كانت لديه تيجان باتينية في 
الجهة اليسرى وذهبية في اليمنى. وكان يرتدي 
ين أجنبيين 

ّ
بذلة غالية رمادية اللون، وينتعل خف

ُمميًا  رمادية  "بيريه"  البذلة، ويعتمر  ل��ون  لهما 
إياها على أذن��ه، ويتأّبط عصا لها مقبض أسود 
في  بأنه  مظهره  يوحي  كلب.  رأس  على شكل 
األربعين ونّيف. فمه ملتٍو إلى حدٍّ ما. حليق الذقن 
بعناية. أسمر. عينه اليمنى س��وداء واليسرى – 
لسبٍب ما- خضراء. حاجباه أسودان لكّن أحدهما 

أعلى من اآلخر. باختصار: أجنبي.
أث��ن��اء م���روره ب��ج��وار المقعد ال���ذي ك��ان يجلس 
عليه رئيس التحرير والشاعر نظر إليهما األجنبي 
 ع��ل��ى المقعد 

ً
���ف وج��ل��س ف���ج���أة

ّ
 ث���م ت���وق

ً
م����وارب����ة

المجاور، على مبعدة خطوتين من الصديقين.
"ألماني"،- فّكر برليوز.

"إنكليزي"،- فّكر بيزدومني،- وال يشعر بالحّر 
ازين، عجيب!

ّ
وهو يرتدي قف

وراح األجنبي يرنو إلى البيوت العالية المحيطة 
بالبركة بشكل م��رب��ع، وق���د ب���دا واض��ح��ًا أن���ه يرى 
أث��ار  ق��د  المكان  وأّن  األول����ى،  للمرة  المكان  ه��ذا 
اه��ت��م��ام��ه. ث��ّب��ت ن��ظ��ره على ال��ط��واب��ق العليا التي 
األب��ص��ار،  ك��ان زجاجها يعكس، على نحو يعمي 
الشمس المنكسرة والغاربة إلى األبد عن ميخائيل 
ألكسندروفيتش، ث��ّم ح��ّول بصره إل��ى األسفل، 
ب��دأ زج��اج النوافذ يقتم مع حلول المساء،  حيث 
 س���اخ���رة م��ت��س��اه��ل��ة، ث����ّم ض��ّي��ق 

ً
وض��ح��ك ض��ح��ك��ة

عينيه، ووض��ع يديه على مقبض العصا وأسند 
ذقنه على يديه.

قال برليوز:
- لقد صّورت، يا إيفان، والدة يسوع، ابن الله، 
على سبيل المثل، بشكل جيد وساخر جدًا لكّن 
النكتة ه��ي أّن مجموعة م��ن أب��ن��اء الله ق��د ُول���دوا 
يس الفّريجي 

ّ
أيضًا، حتى قبل والدة يسوع، كأت

مثًا. قصارى القول، لم يولد ولم يوجد أّي منهم، 
بمن فيهم يسوع، وك��ان من ال��ض��روري أن تقوم 
��ق��ة بهذه 

ّ
ب��وص��ف ال��ش��ائ��ع��ات ال��س��خ��ي��ف��ة ال��م��ت��ع��ل

الوالدة بداًل من الحديث عن الوالدة ذاتها، وعن 
مجيء المجوس مثًا... وإال تبّين، تبعًا لقصتك، 

أنه قد ُولد فعًا!
هنا قام بيزدومني بمحاولة إليقاف الحزق الذي 
به فحبس أنفاسه األمر الذي جعله يحزق 

ِّ
كان ُيعذ

بصوٍت أعلى وألٍم أشّد، وفي هذه اللحظة بالذات 
 
ً
ق��ط��ع ب��رل��ي��وز ح��دي��ث��ه ألّن األج��ن��ب��ي ن��ه��ض ف��ج��أة
وتوّجه نحو الكاتبين اللذين نظرا إليه في دهشة. 
ه  قال األجنبي بلكنة أجنبية لكن من دون أن يشوِّ

الكلمات:
- اعذراني من فضلكما لكوني أسمح لنفسي، 
من دون معرفة مسبقة... لكّن موضوع حديثكما 

العلمي ممتع جدًا بحيث...
 

َ
يبق ول��م  ب���أدب،  "البيريه"  األجنبي  وهنا خلع 
مين.

ِّ
أمام الصديقين إاّل أن ينهضا وينحنيا مسل
"ال، األرجح أنه فرنسي..." – فّكر برليوز.

"بولوني؟" – فّكر بيزدومني.
رًا 

ّ
ال بّد من إضافة أّن األجنبي أثار انطباعًا منف

ل���دى ال��ك��ات��ب م��ن��ذ كلماته األول����ى ف��ي ح��ي��ن أّن 
برليوز كان أق��رب إلى اإلعجاب به، ليس بمعنى 
ه 

ّ
ر عن ذل��ك... لعل عبِّ

ُ
اإلعجاب فعًا ب��ل... كيف أ

شعر باالهتمام.
- ه���ل ت��س��م��ح��ان ل���ي ب��ال��ج��ل��وس؟ - اس���ت���أذن 
األجنبي بتهذيب؛ فتباعد الصديقان ال شعوريًا 
مفسحين ل���ه م��ك��ان��ًا ب��ي��ن��ه��م��ا؛ ف��ج��ل��س األج��ن��ب��ي 

برشاقة بينهما وانخرط في الحديث فورًا.
- إن لم أخطئ السمع فقد تكّرمت بالقول إّن 
يسوع لم ينوجد في الدنيا، أليس كذلك؟ - سأل 
هًا إلى برليوز عينه اليسرى الخضراء. األجنبي موجِّ
- كا، لم تخطئ السمع، هذا ما قلته بالضبط. 

- أجاب برليوز بلباقة.
- آخ، كم هذا ممتع! – هتف األجنبي.

"تّبًا، وما شأنه هو؟" – قال بيزدومني في سّره 
وتجّهم عابسًا.

- وأنت وافقت محّدثك على ذلك؟ - استفسر 
الغريب ملتفتًا يمينًا نحو بيزدومني.

د بيزدومني الذي كان يحّب 
ّ
- مئة بالمئة! – أك

أن يعّبر بتفاصح وبشكل مجازي.
- مدهش! – هتف محّدثهما المتطفل وقال، 
ت من حوله كاللصوص كاتمًا صوته 

ّ
وه��و يتلف

لكّني  لي لجاجتي،  اغفرا   - م��ا:  الخفيض لسبب 
 على ذلك، ال تؤمنان بالله؟ 

ً
فهمت أنكما، ع��اوة

- وتصّنع عينين مذعورتين ثم أض��اف: - أقسم 

ي لن أخبر أحدًا.
ّ
أن

أجاب برليوز مبتسمًا ابتسامة لطيفة من هلع 
السائح:

- أجل، نحن ال نؤمن بالله، لكن يمكننا التحّدث 
عن ذلك بحرية تامة.

المقعد وس���أل، بل  السائح على ظهر  ارت��م��ى 
زعق من الفضول:

- أنتما ملحدان؟!
- أج��ل، نحن ملحدان،- أج��اب برليوز مبتسمًا 
بينما قال بيزدومني في سّره بعصبية: "علقت بنا 

هذه اإلوزة األجنبية!"
- ياه، يا للروعة! – صاح األجنبي المثير للدهشة 
 
ً
ت برأسه ناظرًا إلى أحد األديبين تارة

ّ
وراح يتلف

 أخرى.
ً
وإلى اآلخر تارة

قال له برليوز بلباقة ديبلوماسية:
- ال يثير اإللحاد دهشة أحد في بلدنا، فمعظم 
ق، بوعي ومنذ زمٍن  ُي��ص��دِّ السّكان لدينا لم يعد 

بعيد، الحكايات عن الله.
ه��ن��ا ق���ام األج��ن��ب��ي بلعبة س��م��ج��ة، ف��ق��د نهض 
المبهوت  التحرير  رئ��ي��س  ي��د  واق��ف��ًا وش���ّد على 

قائًا، في هذه األثناء، الكلمات اآلتية:
- اسمح لي بأن أشكرك من صميم قلبي!

- وعاَم تشكره؟ - استفسر بيزدومني مطرفًا 
بعينه.

- على هذه المعلومة المهمة جدًا والمثيرة جدًا 
إل��ّي كسائح،- أوض��ح األجنبي  بالنسبة  لاهتمام 
 على 

ً
ال��غ��ري��ب األط������وار وه���و ي��رف��ع أص��ب��ع��ه دالل�����ة

األهمية والخطورة.
أث���ارت  ق��د  ه���ذه  المهمة  المعلومة  أّن  وي��ب��دو 
يمّر  راح  ألن��ه  السائح  ل��دى  انطباعًا قويًا  بالفعل 
 

ّ
بعينيه على البيوت كأنه يخشى أن يرى في كل

نافذٍة ملحدًا.
"ال، إنه ليس إنكليزيًا..." – فّكر برليوز، بينما 
م الكام بالروسية بهذا 

ّ
فّكر بيزدومني: "أين تعل

.
ً
اإلتقان، هذا هو المثير لاهتمام!" وتجّهم ثانية

سأل الضيف األجنبي بعد تردد مشوب بالقلق:
نفعل  ف��م��اذا  بسؤالكما:  ل��ي  اسمحا  ول��ك��ن،   -
بتلك البراهين على وجود الله التي عددها خمسة 

بالضبط، كما هو معروف.
أجاب برليوز في أسف:

- لألسف! ال قيمة على اإلط��اق أليٍّ من هذه 
منذ  األرش��ي��ف  البشرية  أودعتها  وق��د  البراهين، 
أمٍد بعيد. إذ ال بّد أن توافقني على أّن أّي إثبات 

لوجود الله أمر غير ممكن على مستوى العقل.
هتف األجنبي صائحًا:

- ب��راف��و، ب��راف��و! إن��ك ت��ك��ّرر تمامًا فكرة الشيخ 
الطريف  لكّن  الخصوص.  بهذا  إيمانويل  القلق 
هو أنه قام بدحض البراهين الخمسة كلها نهائيًا 
ما ساخرًا من نفسه، أق��ام برهانه 

ّ
وبعد ذل��ك، كأن

السادس!
��ف وه���و يبتسم 

ّ
ف��ق��ال رئ��ي��س ال��ت��ح��ري��ر ال��م��ث��ق

بلطف:
- برهان كانط كذلك غير مقنع، وليس عبثًا 
قال شيللر إّن أفكار كانط حول هذه المسألة ال 
يمكنها أن تقنع سوى العبيد، وك��ان شتراوس 

يسخر، ببساطة، من هذا البرهان.
بينما كان برليوز يتكلم كان يقول في نفسه: 
"لكن م��ن ت��راه ي��ك��ون، رغ��م ذل��ك؟ ول��م��اذا يتكلم 

الروسية بهذه الطاقة؟".
- ي���ج���ب إرس�������ال ك���ان���ط ه�����ذا إل�����ى َس��ل��وف��ك��ي 
ل��ث��اث��ة أع�����وام ع��ل��ى ب��راه��ي��ن��ه ه�����ذه!- َه�����َدر إي��ف��ان 
ع أبدًا؛ فهمس 

ّ
نيكوالييفيتش على نحو غير متوق

برليوز في ارتباك:
- إيفان!

لكّن اقتراح إرس��ال كانط إلى َسلوفكي ليس 
فقط لم يدهش األجنبي بل أعجبه كثيرًا حتى، 
ب��ة نحو  وص����اح وع��ي��ن��ه ال��ي��س��رى ال��خ��ض��راء ال��م��ص��وَّ

برليوز تلمع:
- بالضبط، بالضبط، هناك تمامًا مكانه! وقد 
قلت له آنذاك على الفطور: "كما تشاء يا بروفسور 
لكنك ابتدعت شيئًا غير مسبوق! لعله ذكي لكنه 

عصّي على الفهم. سوف يهزأون منك".
ج��ح��ظ��ت ع��ي��ن��ا ب��رل��ي��وز وق����ال ف���ي س�����ّره: "على 
الفطور... عند كانط؟.. ِبَم يهرف؟". لكّن دهشة 
برليوز لم تربك األجنبي وتابع كامه متوّجهًا إلى 

الشاعر:
- لكّن إرساله إلى َسلوفكي غير ممكن ألنه في 
مكاٍن أبعد من َسلوفكي بكثير منذ ما يزيد على 
د لك أّن إخراجه من هناك مستحيل 

ّ
مئة عام، وأؤك

بأّي شكٍل من األشكال!

م ومرغريتا املعلِّ
ميخائيل بولغاكوف

فصل من رواية
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- واأسفاه! – رّد الشاعر المشاكس.
د الغريب وعينه تبرق 

ّ
- وأنا آسف أيضًا! – أك

ثّم أضاف: - لكّن السؤال الذي يؤّرقني هو: إن لم 
ر حياة البشر ومجمل  يكن الله موجودًا فمن ُيسيِّ

رى؟
ُ
النظام القائم على األرض بشكل عام يا ت

- اإلنسان ذاته يسّيرها،- تسّرع بيزدومني في 
ال��رّد محتّدًا من هذا السؤال غير الواضح تمامًا، 

ة:
ّ
 ُيقال. فرّد الغريب برق

ّ
والحق

يحتاج،   - ع��ف��وك  وأرج����و   - التسيير  ل��ك��ّن   -
ب���ص���ورة أو ب���أخ���رى، خ��ط��ة دق��ي��ق��ة، ول����و ل��م��دة 
معقولة، لذا اسمح لي بالسؤال: كيف لإلنسان 
أن يحكم إذا كان عاجزًا ليس فقط عن وضع أّي 
خطة ولو لفترة قصيرة تافهة، لنقل أللف عام، 
بل وال يمكنه ضمان حتى غده هو؟ وبالفعل،- 
����ك، على 

ّ
وه��ن��ا اس��ت��دار ن��ح��و ب��رل��ي��وز،- ت��خ��ّي��ل أن

سبيل المثل، بدأت تحكم، وتتصّرف باآلخرين 
كما  عمومًا،  ذل��ك  تستطيب  وب���دأت  وبنفسك 
 ... لديك ... كخ ... كخ ... ورم 

ً
ُيقال، وفجأة

خ��ب��ي��ث ف���ي ال����رئ����ة... – وه��ن��ا ض��ح��ك األج��ن��ب��ي 
ضحكة خبيثة بتلذذ كأنما أبهجته فكرة الورم 
الطّنانة،  العبارة  ك��ّرر هذه  ثّم  الخبيث،  الرئوي 
وها  ورم خبيث،  أج��ل،   -  :

ّ
مضّيقًا عينيه كقط

قد انتهى حكمك! ولم يعد يعنيك مصير أحد 
س����وى م��ص��ي��رك أن����ت. وي���ب���دأ ذووك ب��ال��ك��ذب 
ي��رام،  ما  بأنك لست على  وأن��ت، شاعرًا  عليك، 
تهرع إلى األطباء، ثّم الدّجالين، وربما البّصارات 
ك��ذل��ك، رغ��م أن��ك ت���درك أْن ال ج���دوى م��ن هذا 
كله. وينتهي األمر برّمته بشكل مأسوي: ذاك 
ه يحكم 

ّ
الذي كان يعتقد، حتى وقت قريب، أن

 راق���دًا ب��ا ح��راك في 
ً
شيئًا م��ا يجد نفسه ف��ج��أة

، وال��ذي��ن م��ن ح��ول��ه، مدركين  ص��ن��دوٍق خشبيٍّ
أّن ال��راق��د ل��م ي��ع��د ينفع ل��ش��يء، ي��ح��رق��ون��ه في 
م��وق��د. ب��ل ه��ن��اك م��ا ه��و أس���وأ م��ن ه���ذا: يتجّهز 
وهنا  فودسك،- 

َ
إلى كيسل فورًا  للسفر  أحدهم 

حّدق األجنبي في بيلروز مضّيقًا عينيه،- وعلى 
الرغم من أّن األمر يبدو تافهًا لكنه ال يستطيع 
 
ً
القيام به ألنه، لسبٍب ال يعلمه أحد، ينزلق فجأة
ويسقط تحت "الترام"! فهل ستقول لي إنه هو 
الذي أودى بنفسه؟ أليس األصّح التفكير بأّن 
أحدًا آخر قد تدّبر أمره؟ - وهنا انفجر الشخص 

 غريبة.
ً
المجهول ضاحكًا ضحكة

كان برليوز يصغي، بانتباه كبير، إلى حكاية 
المزعجة، وب��دأت أفكار مقلقة ما  ال��ورم والترام 
"إن���ه ليس  ف��ي نفسه:  ت��ق��ّض مضجعه، وق���ال 
أج��ن��ب��ي��ًا، إن����ه ل��ي��س أج��ن��ب��ي��ًا! إن����ه ك��ائ��ن غ��ري��ب 

األطوار... لكن من تراه يكون؟".
���ه���ًا ك���ام���ه إل��ى   ق����ال ال��م��ج��ه��ول، م���وجِّ

ً
ف���ج���أة

بيزدومني:
ن، ما السجائر التي 

ّ
دخ

ُ
- أرى أنك تريد أن ت

لها؟ فضِّ
ُ
ت

- وه��ل ل��دي��ك أن���واع منها؟ - س��أل��ه الشاعر، 
الذي نفدت منه السجائر، بتجّهم.
ل؟ - كّرر المجهول. فضِّ

ُ
- أيها ت

ب��ي��زدوم��ن��ي  رّد  م�����ارك�����ا"،-  "ن���اش���ا  ل��ن��ق��ل،   -
بضغينة.

م��ن جيبه علبة  المجهول  أخ��رج  ال��ف��ور  وعلى 
سجائر وقّدمها لبيزدومني:

- "ناشا ماركا".
وجود  والشاعر  التحرير  رئيس  يستغرب  لم 
بقدر  العلبة  ب��ال��ذات في  م��ارك��ا"  "ناشا  سجائر 
العلبة ذاتها؛ فقد كانت  ما أثارت استغرابهما 
ه��ائ��ل��ة ال��ح��ج��م، وم���ن ال���ذه���ب ال��خ��ال��ص، وع��ن��د 
فتحها لمعت على غطائها ماسة مثلثة الشكل 

ببريٍق أزرق أبيض.
ه��ن��ا ف��ّك��ر األدي���ب���ان ع��ل��ى ن��ح��وي��ن مختلفين. 
برليوز: "ال، إنه أجنبي!"، وبيزدومني: "تبًا! هه؟"

نان بينما 
ّ
بدأ الشاعر وصاحب العلبة يدخ

ن.
ّ
امتنع برليوز غير المدخ

ق�����ّرر ب��رل��ي��وز ف���ي ن��ف��س��ه: "ي��ج��ب 
االع���ت���راض ع��ل��ى ك��ام��ه ك��م��ا يلي: 
أجل، اإلنسان فاٍن، وال جدال في 

ذلك، لكّن القضية أّن..."
لكن قبل أن يتسنَّ له النطق 
األجنبي  ب���ادر  الكلمات  ب��ه��ذه 

إلى الكام:
- أج������ل، اإلن����س����ان ف�����اٍن، 
لكّن هذا ليس سوى نصف 
المصيبة. السيئ في األمر 
أنه أحيانًا يموت على حين 
غ����ّرة، ه��ن��ا تكمن ال��خ��دع��ة! 
وب�����ش�����ك�����ل ع�������������ام، ل���ي���س 
ب��م��ق��دوره أن ي��ق��ول م���اذا 

سيفعل مساء اليوم.
"ي�����������ا ل��������ه م��������ن ط������رح 
 – للمسألة..."  سخيف 

فّكر برليوز واعترض قائًا:
��ة، 

ّ
- لكن ه��ن��اك مبالغة ه��ن��ا. ف��أن��ا أع���رف ب��دق

إلى حدٍّ ما، م��اذا سأفعل مساء اليوم. طبعًا، إذا 
ايا...

ّ
سقطت قرميدة على رأسي في شارع برون

قال المجهول برزانة:
 أن سقطت قرميدة على رأس 

ّ
- لم يسبق قط

د لك أّن هذا ال يتهّددك 
ّ
أحد بالمصادفة. وأؤك

بالذات؛ فأنت ستموت ميتة مختلفة.
سأل برليوز بسخرية طبيعية تمامًا، شاعرًا أنه 

ينخرط في حديث سخيف بالفعل:
- ل��ع��ل��ك ت���ع���رف أّي م��ي��ت��ة س��أم��وت��ه��ا؟ وه��ل 

ستخبرني؟
 س��رور،- رّد المجهول، ثّم قاس برليوز 

ّ
- بكل

من  وغمغم  ل��ه،  ب���ّزة  ينوي خياطة  كأنما  بنظره 
اث��ن��ان...  م��ن قبيل: "واح����د،  بين أسنانه شيئًا 
عطارد في البيت الثاني.. أفل القمر... ستة – 
مصبية... مساء – سبعة..." ثم أعلن بصوٍت عاٍل 

ع رأسك!
َ
وبفرح: سُيقط

بيزدومني بوحشية وشراسة في هذا  حملق 
المجهول الوقح في حين ضحك برليوز ضحكة 

ساخرة وسأل:
األع���داء؟  رأس���ي؟  بالتحديد سيقطع  وم��ن   -

الغزاة؟
- ال، ام�����رأة روس���ي���ة، ك��م��س��م��ول��ي��ة. – أج��اب��ه 

محّدثه.
م��زاح  م��ن  الحانق  برليوز  - هممم... – جمجم 
ال���رج���ل ال���م���ج���ه���ول،- ل��ك��ن ع���ف���وًا، ه����ذا ضعيف 

االحتمال.
- وأن��ا أيضًا أرج��و عفوك، - أج��اب األجنبي،- 
لكن ه��ذا م��ا سيحدث. ف��ي المناسبة، أري���د أن 

أسألك ماذا ستفعل مساء اليوم، إن لم يكن سّرًا؟
- م��ا م��ن أس����رار. س��أم��ّر ع��ل��ى بيتي ف��ي ش��ارع 
س��ادوف��اي��ا، بعد ذل��ك س��وف ُيعقد اجتماع في 

ماسوليت في العاشرة ليًا، وسوف أرأسه.
اعترض األجنبي بحزم:

- ال، هذا لن يحدث على اإلطاق.
- ولماذا؟

مزورتين  بعينين  ينظر  وه��و  األجنبي  أج���اب 
إلى السماء حيث كانت طيور سود تطير بصمت 

وقد استشعرت برودة المساء:
- ألّن، ألّن آن��وش��ك��ا ق��د اش��ت��رت زي���ت ع��ّب��اد 
الشمس، ولم تشتره فقط بل دلقته أيضًا. لذا 

لن ُيعقد االجتماع.
الزيزفون،  أش��ج��ار  الصمت تحت   

ّ
ح��ل حينها 

برليوز  ب��دأ  بعد هنيهة  تمامًا.  أم��ر مفهوم  وه��و 
الحديث وه��و ي��ح��ّدق ف��ي األجنبي ال��ذي يتفّوه 

بالهراء:
- عفوًا، وما شأن زيت عّباد الشمس هنا... وأّي 

آنوشكا هذه؟
 
ً
- إل��ي��ك م��ا ش���أن زي���ت ع��ّب��اد ال��ش��م��س،- فجأة
ه قّرر إعان 

ّ
بادر بيزدومني بالحديث، وواضح أن

الحرب على محّدثهما غير المدعو،- ألم يصدف، 
أيها المواطن، أن كنَت يومًا في مصحة للمرضى 

النفسيين؟
- إيفان! – صاح به ميخائيل ألكسندروفيتش 

بصوٍت خافت.
 وضحك 

ّ
لكّن األجنبي لم يشعر باالستياء قط

بمرح وص���اح، وه��و يضحك، م��ن دون أن يحّول 
عينه التي ال امتعاض فيها عن الشاعر:

- ب���ل ك��ن��ت، وأك���ث���ر م���ن م����رة. وأي م���ك���اٍن لم 
أك��ن ف��ي��ه! أش��ع��ر ب��األس��ف فقط ألني 
البروفسور  ل��ي س���ؤال  ل��م يتسنَّ 
عن الشيزوفرينيا. وال بّد أنك 
يا  بنفسك  عنها  ستعرف 
إيفان نيكوالييفيتش!
ت���ع���رف  أي��������ن  م������ن   -

اسمي؟
- أرجو عفوك يا إيفان 
ال  وم��ن  نيكوالييفيتش، 
يعرفك؟ - وأخ��رج األجنبي 
م������ن ج����ي����ب����ه ع��������دد األم������س 
"ل��ي��ت��ي��رات��ورن��اي��ا  م��ن صحيفة 
إي�����ف�����ان  ورأى  غ�������ازي�������ت�������ا"، 
نيكوالييفيتش صورته في 
وأسفل  األول���ى،  الصفحة 
منها أشعاره. لكّن دليل 
ال��ش��اع��ر وشهرته  م��ج��د 
ال����ذي أف���رح���ه ال��ب��ارح��ة 
ف��ق��ط ل��م ي��ف��رح��ه قط 

هذه المرة.
قال إيفان مكفهّر الوجه:

- ع������ذرًا، أري�����د ق����ول ك��ل��م��ت��ي��ن ل��رف��ي��ق��ي. هل 
يمكنك االنتظار دقيقة؟

قال المجهول:
رائ���ع هنا تحت   س����رور! فالمكان 

ّ
ب��ك��ل أوه،   -

أشجار الزيزفون، وأنا لست على عجلة من أمري 
على أّي حال.

سحب الشاعر برليوز جانبًا وقال له هامسًا:
- اسمع يا ميشا، إنه ليس سائحًا على اإلطاق، 
ل إلينا. 

ّ
بل هو جاسوس. إنه مهاجر روسي تسل

اطلب أوراقه وإاّل هرب...
- هل تعتقد ذلك؟ - همس برليوز بقلق، وقال 

"!
ّ

في سّره: "لكّنه محق
 إلى 

ً
همس الشاعر في أذنه وهو ينظر مواربة

المجهول حتى ال يهرب:
- ص��ّدق��ن��ي. إن���ه ي��ت��غ��اب��ى ل��ك��ي ي��ح��ص��ل على 
ال��روس��ي��ة؟ هيا  ت��رى كيف يتكلم  أال  معلومات. 

نوقفه وإاّل هرب...
وجّر الشاعر برليوز من يده نحو المقعد.

لم يكن المجهول جالسًا بل كان يقف بجوار 
المقعد ممسكًا بيده كتّيبًا ذا غاٍف رمادّي داكن 
النوعية وبطاقة  ورٍق حسن  م��ن  وظ��رف��ًا سميكًا 
 
ً
زيارة. وقال بوقار وهو ينظر إلى األديبين نظرة

ثاقبة:
- اع��ذران��ي ألن���ي، ف��ي غ��م��رة نقاشنا، نسيت 
ت��ق��دي��م ن��ف��س��ي. ه���ذه ب��ط��اق��ت��ي وج����واز سفري 

ودعوة للقدوم إلى موسكو لتقديم المشورة.
 شيء" – 

ّ
ارتبك األديبان. "تّبًا، لقد سمع كل

قال برليوز في سّره وأشار بيده مومئًا أْن ال حاجة 
إلبراز الوثائق. وحين كان األجنبي يمّد يده بها 
إلى برليوز تمّكن الشاعر من أن يرى على البطاقة 
بلغة  البطاقة  على  مطبوعة  "ب��روف��س��ور"  كلمة 
أجنبية، والحرف األول من كنيته "ف" مزدوجًا. 
وبينما كان األجنبي يضع الوثائق في جيبه غمغم 

رئيس التحرير بارتباك في هذه األثناء:
- تشّرفنا.

هكذا تجّددت العاقة بينهم وجلس الثاثة 
. سأل برليوز:

ً
على المقعد ثانية

- هل ُدعيت إلينا بصفة مستشار يا بروفسور؟
- أجل، بصفتي مستشارًا.

- هل أنت ألماني؟ - استفسر بيزدومني.
- أن��ا؟... – كّرر البروفسور السؤال واستغرق 
، ث��ّم ق���ال: - نعم، ألماني إذا 

ً
ف��ي التفكير ف��ج��أة

شئت...
ق بيزدومني قائًا:

ّ
فعل

- إنك تتكلم اللغة الروسية بشكل رائع.
- أوه، عمومًا أن��ا ضليع باللغات وأع��رف عددًا 

كبيرًا منها، - أجاب البروفسور.
- وما هو اختصاصك؟ - سأل برليوز.
- أنا اختصاصي في السحر األسود.

�����ت ه����ذه ال��ك��ل��م��ة ف���ي رأس 
ّ
"ت���ف���ض���ل"1 – رن

ميخائيل ألكسندروفيتش، ثّم سأل وهو يحزق:
- و... وُدعيت إلينا بموجب هذا االختصاص؟

د البروفسور وراح 
ّ
- أجل، ُدعيت بموجبه. - أك

يوّضح األمر: - ُعِثر في المكتبة الوطنية هنا على 
السحر  في  لاختصاصي  األصلية  المخطوطات 
األس���ود ه��رب��رت األب��ري��اك��ي، م��ن ال��ق��رن العاشر، 
ُوطلب مني تحقيقها ألني االختصاصي الوحيد 

في العالم في هذا المجال.
- آه��ا! أن��ت م��ؤّرخ إذًا؟ - س��أل برليوز باحترام 

وارتياح كبير.
���د العالم ث��م أردف من 

ّ
- أج���ل، أن��ا م����ؤّرخ،- أك

دون مقّدمات: - سوف تحدث قصة شّيقة في 
بتريرشيه برودي!

م����رة أخ�����رى ش��ع��ر رئ���ي���س ال��ت��ح��ري��ر وال��ش��اع��ر 
بأقصى ال��ذه��ول، وأش���ار إليهما ال��ب��روف��س��ور أن 
يميا عليه، وحين انحنيا نحوه قال لهما هامسًا:

- ليكن في علمكما أّن يسوع قد وجد.
فرّد برليوز مرغمًا نفسه على االبتسام:

- الح����ظ ي���ا ب���روف���س���ور أن���ن���ا ن��ح��ت��رم معرفتك 
ال��واس��ع��ة ل��ك��ّن لنا وج��ه��ة نظر أخ���رى ح��ول هذه 

المسألة.
أجاب البروفسور الغريب األطوار:

- ال حاجة ألّي وجهات نظر! لقد ُوِجد ببساطة، 
وكفى.

- لكّن هذا يحتاج إلى برهان ما... – بدأ برليوز 
بالكام.

أج����اب  ك����ذل����ك،-  ب���راه���ي���ن  ألّي  ح���اج���ة  وال   -
ال���ب���روف���س���ور ث���م أخ����ذ ي��ت��ح��دث ب���ص���وت خ��اف��ت 
وق��د اختفت لكنته لسبٍب م��ا: - األم��ر ف��ي غاية 

البساطة: في بردة بيضاء...

* من رواية تصدر قريبًا 
لدى "منشورات الجمل"

تعليقا على مقالتي األستاذ عقل العويط في 
الخسيس  العام  "الــرأي  النهار" حول  "ملحق 
الماضي(  شــبــاط   21 السبت  )عـــدد  حــقــا" 
حقا"  الخسيسة  السياسية  الطبقة  و"هــذه 
)عـــدد الــســبــت 28 شــبــاط الــمــاضــي(، أود 
األول،  للعنوان  المخالف  بدلوي،  أدلــي  أن 

والداعم والمؤيد للعنوان الثاني. 

ال أعتبر أن الرأي العام خسيس، فالرأي العام 
م��ق��ّزم، وال أق��ول قزمًا، وم��ن قّزمه هي الطبقة 
ال��س��ي��اس��ي��ة ال���ح���اك���م���ة وال���ط���ب���ق���ة ال��ط��ائ��ف��ي��ة 
المذهبية المهيمنة. فالرأي العام هو ضحية، 
وه���������ؤالء ه�����م ال����م����ج����رم����ون، ف���ه���ل ن��س��ت��ط��ي��ع 
العام  ال��رأي  محاكمتهم، أقصد هل يستطيع 
محاكمتهم؟ بالطبع ك��ّا، فالقزم ال يستطيع 
محاكمة ه��ؤالء. من هنا دعوتي إلخ��راج ال��رأي 
نا نحّول 

ّ
العام من القمقم، وتحويله م��اردًا، لعل

ح��ق��ًا، حسب  الخسيسة  ال��س��ي��اس��ي��ة  ال��ط��ب��ق��ة 
وصف األستاذ العويط، إلى اقزام.

ل���م���اذا أزع����م أن ال�����رأي ال���ع���ام ف���ي ل��ب��ن��ان هو 
الضحية؟

دعني أعود قليا إلى الوراء. فمسألة تقزيم 
الرأي العام ليست وليدة األمس. بل تعود، في 
رأيي، إلى بداية الحرب األهلية في لبنان. وإذا 
كان هذا يزعج البعض، دعني أقول إلى بداية 
الحروب اللبنانية. فلقد شهدت هذه الحرب أو 
الحروب انقسام الرأي العام اللبناني إلى "رأي 
عام مسيحي" يتغطى به الزعماء السياسيون 
إس���ام���ي" يتغطى  ع���ام  ال��م��س��ي��ح��ي��ون، و"رأي 
دون  م��ن  المسلمون.  السياسيون  الزعماء  ب��ه 
أن أن��س��ى دور بعض رج���ال ال��دي��ن ال��ق��ذر من 
ال��ل��ه" الشيعي  الطرفين، وبعد دخ��ول "ح��زب 
ال��س��ي��اس��ة اللبنانية، وان��ت��ق��ال��ه من  ع��ل��ى خ��ط 
م��ق��اوم��ة إس��رائ��ي��ل إل��ى دور سياسي داخ��ل��ي، 
انشطر "ال���رأي العام اإلس��ام��ي" إل��ى "رأي عام 
س��ّن��ي" و"رأي ع���ام ش��ي��ع��ي"، أم���ا ال����رأي ال��ع��ام 
المسيحي فقد انشطر هو اآلخر بتباعد الزعماء 
المسيحيين، والضحية هي بوضوح الرأي العام 

"الوطني". 
كان هنالك أمل بأن يبقى وجود رمزي للرأي 
ال��ع��ام، فكان هناك ات��ح��اد ع��ام للعمال، يجمع 
م��رت��ه��ن للسياسيين،  ال��ط��وائ��ف، وغ��ي��ر   

ّ
ك���ل

لكن زعماءنا، المختلفين على تقاسم الجبنة، 
اتفقوا في ما بينهم على التخلص من نفوذه 
م��ن ط��ري��ق رب��ط��ه ب��زع��ام��ة س��ي��اس��ي��ة، وه����ذا ما 
العّمالي  حصل بالفعل! ت��ص��وروا أن "االت��ح��اد 
العمال،  أن يمثل مصالح  ال���ذي يجب  ال��ع��ام" 

أصبح مرتبطا بزعامة سياسية!
بعد القضاء على الرمز العمالي انتقل األمل 
تحركت  ال��ت��ي  النقابية،  التنسيق  هيئة  إل��ى 
بقوة العام الماضي للمطالبة بتصحيح الرواتب 
واألج���ور، األم��ر ال��ذي أزع��ج الطبقة السياسية 
مجددًا، فاتفقت، أيضًا ومرة أخرى، على ربط 
السياسية،  المرجعيات  بإحدى  الهيئة،  هذه 
وهكذا كان. وهكذا، بسبب الحرب أو الحروب 
التي كانت قائمة، وتآمر الزعامات السياسية، 
 الرأي العام الوطني. 

ّ
تم تقزيم إن لم أقل شل

باختصار، ال يمكن أن يكون الرأي العام معافى 
إن لم يكن الشعب موحدًا في مواجهة أزماته، 
ونحن في سلسلة أزم��ات متواصلة منذ أكثر 

من اربعين عامًا. 
المذهبية  ع���ام(  رأي  )ج��م��ع  ال��ع��ام��ة"  "اآلراء 
الوطني،  ال��ع��ام  وال����رأي  م��وج��ودة،  والطائفية 
المفترض أن يكون م��اردًا، هو الغائب األكبر. 
لقد قّزموه ووضعوه في القمقم. وال يمكن أن 
نطلب من ال��رأي العام، الموضوع في القمقم، 
يتحول  حتى  أواًل،  ن��ح��رره  أن  علينا  ال��ت��ح��رك، 

ماردًا، وبعد ذلك لنرى.
ال��رأي العام هو ق��وة معنوية قبل أن يكون 
ق����وة ج��م��اه��ي��ري��ة، ف���وزي���ر ال���خ���زان���ة ال��ف��رن��س��ي 
الفرنسية  ال��ص��ح��ف  ب��ع��دم��ا كشفت  اس��ت��ق��ال 
ت��ه��رب��ه م���ن ال��ض��رائ��ب ول���ه ح��س��اب س���ري في 
إي���اه بتبييض األم�����وال. لم  س��وي��س��را، متهمة 
تنزل تظاهرة إلى الشارع لتطالب باستقالته، 
بل استقال عند كشف الفضيحة. هكذا في 
كل دول العالم التي تحترم شعبها، فالمسؤول 
ال��ق��ان��ون، بل  ف��وق  السياسي ال يعتبر نفسه 
تحت القانون، وبكل تأكيد فإنه لو لم يستقل 

فقد كان سيقال.
مثل آخ��ر عشته ف��ي ه��ول��ن��دا، عندما كنت 
سفيرا للبنان هناك، فقد صّورت كاميرا مراقبة 

سرعة السيارات، سيارة ولي العهد في حينه 
القصوى  السرعة  تجاوزها  بعد  حاليا(  )الملك 
المسموح بها، وك��ان هذا األم��ر موضوعًا مهمًا 
للصحافة المحلية، التي شّنت حملة على هذه 
المخالفة، وص��ل��ت إل��ى ح��د ات��ه��ام ول��ي العهد 
بأنه هو الذي أوعز إلى سائقه بتجاوز السرعة 
من  استدعى توضيحًا  ال��ذي  األم��ر  القصوى، 
ال���دي���وان الملكي ب���أن ال��س��ائ��ق ل��م يكن يعلم 
حدود السرعة القصوى إال بعد تصوير الكاميرا 
له، حيث عاد والتزم فورا السرعة المحددة. مع 
هذا أبرز الديوان الملكي تحويًا ماليًا من ولي 

العهد بقيمة المخالفة لوزارة المال.
هذا عندهم، حيث قوة الرأي العام المعنوية 
لزم المسؤول الخضوع للقانون، واألمثلة عن 

ُ
ت

مثل ه��ذه األم���ور أكثر م��ن أن تعّد وتحصى. 
فماذا عندنا؟

األمر محزن، الحسابات المصرفية الشخصية 
ل��م��س��ؤول��ي��ن��ا ف���ي س��وي��س��را ل��ي��س��ت س��ري��ة بل 
أحيانًا هي موضع مفاخرة، وسفر المسؤولين 
إلى الخارج "ألمور عائلية" ليست إال في سبيل 
متابعة هذه الحسابات عن قرب، و"قانون من 
ق إال  أين لك هذا" أو اإلثراء غير المشروع ال يطبَّ

على صغار الموظفين.
أم��ا الفساد وال��ف��اس��دون ف��ح��ّدث وال ح��رج، 
واألم����ر ال��م��ؤس��ف أن��ه��م ع��ن��دم��ا ي��ح��ّدث��ون��ك عن 
ال��ف��س��اد، وك���أن ال��ف��س��اد ح��ش��رة يجب ازالتها 
والتخلص منها، وال يوجد فاسدون، ألنني لم 
أسمع أنهم حاكموا فاسدًا. فالحكومة الحالية 
ت��ش��ن ح��م��ل��ة ع��ل��ى ال���ف���س���اد ي��خ��وض��ه��ا بعض 
ال��وزراء. ولكن روي��دًا! ما سمعته يشكل إهانة 
للجميع، أقصد الرأي العام: إن الحملة هي على 
إنها  الفاسدين،  على  ليست  ولكن  الفساد، 
للزعماء  بالهرولة  "ال���ك���رام"  للفاسدين  دع���وة 
ذمة،  ب���راءة  على  منهم  للحصول  السياسيين 

وإال فإن العدالة في انتظارهم. 
بالتآمر  فيه  السياسية  القوى  نجحت  بلد، 
على شعبها وقّزمت الرأي العام، ووضعته في 
حجر  ستقف  النفوذ،  بهذا  وتتمتع  القمقم، 
عثرة ، بكل تأكيد،  لعرقلة إطاق الرأي العام 

من القمقم.
األستاذ عقل العويط لجأ في مقالته الثانية 
إل��ى الناحية االف��ت��راض��ي��ة، وم��ع أنني ال أقتنع 
بها، ولكنني سأجاريه في تحليله االفتراضي. 
لنفترض أننا حلمنا في نومنا أن لبنان أصبح 
م��ث��ل ف��رن��س��ا أو س��وي��س��را، ون��ح��ن ن��ق��ول عنه 
سويسرا الشرق، فهل تتصور عدد المسؤولين 
ال���ذي���ن س���ي���ب���ادرون إل����ى االس���ت���ق���ال���ة بسبب 
ارتكاباتهم؟ كم تقّدر عدد الذين سيدخلون 
ال��س��ج��ن ب��س��ب��ب ف���س���اده���م؟ ه���ل ت��ت��ص��ور أن 
ب��ع��ض��ه��م، س��ي��ت��ب��اه��ون بمقاطعة  أو  ال���ن���واب، 
للجمهورية،  رئيس  انتخاب  جلسات  حضور 
واليتهم،  لتمديد  بكثافة  يحضرون  ولكنهم 
غير الدستورية أص��ا؟ لبنان، ال��ذي نفترضه 
فرنسا، يخاف المسؤولون فيه من الرأي العام 
ال�����ذي س��ي��ح��اس��ب��ه��م ع��ل��ى ت��ق��ص��ي��ره��م، على 
فسادهم، على خساستهم، هم تحت القانون، 
أي��ن لك ه��ذا بحذافيره،  ويطبقون قانون من 
يدفعون مخالفات السير، وال يغطون الفارين 
من العدالة.  عندما نستيقظ من حلمنا الجميل 
سنصرخ بأعلى صوتنا: اخرج أيها الرأي العام 
م���ن ال��ق��م��ق��م وان���ت���ص���ب م�������اردًا، وح���اس���ب من 

 غيابك وحاسبهم على كبائرهم.
ّ

استغل
أك��ث��ر ال��ن��اس س��ع��ادة ب��إه��ان��ة ال����رأي ال��ع��ام، 
ووص����ف����ه ب��ال��خ��س��ي��س، ه����م ال����ذي����ن ي��خ��ش��ون 
السياسيون  الزعماء  أي  القمقم،  م��ن  خ��روج��ه 
يقهقهون  ورب��م��ا  والمذهبيون،  والطائفيون 
ش���م���ات���ة واط���ئ���ن���ان���ا ب���أن���ه���م ب���ع���ي���دون ع����ن أي 
محاسبة. فإذا كان الرأي العام بغًا أو خسيسًا 
ا، فهذا دليل على نجاح الطبقة الفاسدة 

ّ
حق

من جهة، وعلى فشلنا أيضًا من جهة أخرى. 
ولكن يجب أن ال ن��ي��أس. م��ن هنا أنطلق من 
دع��وت��ي إل���ى ال��س��ع��ي إلخ����راج ال����رأي ال��ع��ام من 
القمقم. بعض عامات األمل تلوح في األفق: 
ال���ح���راك م���ن أج����ل ح��ق��وق ال���م���رأة وم��س��اوات��ه��ا 
ال��زواج المدني، بل  بالرجل، والحراك من أجل 
فين ب��إق��رار 

ّ
وال���ح���راك م��ن أج���ل إن��ص��اف الموظ

أو  إن نجحنا فيها  وال���روات���ب.  ال��رت��ب  سلسلة 
في أي منها، نكون قد بدأنا رحلة األلف ميل 

إلخراج الرأي العام من القمقم.

* سفير متقاعد

دعوة إلى إخراج الرأي العام من القمقم
زيدان الصغير*

نقاش

يصر حفيدي الذي لم يبلغ السنتين على تحقيق 
كامل طلباته. ال يفاوض وال يحاور. ينطلق دائمًا 
من مبدأ: أن��ا أري��د. ال يقولها صراحة، بل يكتفي 
غالبًا  ي��ري��د.  م��ا  البكاء ليحصل على  ب��االص��رار عبر 
وي��ع��رف نقطة  ل��ه طلباته، فهو محتال  أح��ق��ق  م��ا 
أن��ي ال أستطيع أن أق��اوم قطرات  ضعفي. يعرف 
ع���ادة.  الضاحكتين  عينيه  م��ن  تتساقط  ال��ل��ؤل��ؤ 
أعترف عانية أنه يستغلني حتى اقصى الحدود. 
ال يصّدق وجهي الصارم، وهو حاضر ليسخر منه أو 

يذيب ممانعتي بقبلة.

ع��ادة حفيدي ه��ذه ج��دي��دة، اكتشفها ذك��اؤه 
البدائي مع تفتح وعيه على الدنيا. قبل ذلك كان 
سّكرًا ذائبًا ال طلبات لديه، يستكين بين ذراعّي 
 في حضني لدى 

ّ
كعصفور، يهش، ويبش، ويغل

السفر والغياب واللقاء.  لقائي كأنه يفهم معنى 
وألنه كذلك ال أقوى على كسر خاطره وأتحول الى 
قطة أو كلب او طائرة او حصان أو بطة عندما يريد 
أن يضحك وينادي "تيتا سناء"، متحديًا صعوبات 
النطق في عمره، أغّني عندما يطلب ذلك، مطروبًا 
ال��رخ��ام��ة وك��ل مستلزمات  البعيد ع��ن  ال��ى صوتي 

الغناء. استمتع بكل ما يرتد عليَّ من حنان وفرح 
سيتغّير  بالتأكيد  البريئة.  أوام����ره  تلبيتي  ل��دى 
كما  المنزلية،  التربية  مع  المستجد  العنيد  طبعه 
أن الدنيا كفيلة تدجينه، باإلضافة الى المدرسة 
وبذور التعامل مع اآلخرين والتواصل معهم ضمن 
شروط العاقات بين الناس صغارًا وكبارًا، وكلما 

كبر واستوعب معنى الواجب والمسؤولية.
هذا هو المبدأ الذي يسود البشر، حيث مختبر 
ال��ح��ي��اة أك��ب��ر م��درس��ة، لكني وأن���ا أراق���ب حفيدي 
وأتابع من دون تركيز األخبار، لم أستطع أن أمنع 
نفسي من مقارنة سلوكه الذي يعتبر طبيعيًا لدى 
النفوس البشرية، مع سلوك نماذج تواصل عنادها 
إرادت��ه��ا تكريس  م��ا تريد وتعتبر أن  ف��ي تحقيق 
للمطلوب ح��ق��ًا م��ق��دس��ًا م��ف��روض��ًا ع��ل��ى اآلخ��ري��ن. 

ه���ذه ال��ن��م��اذج ال��ت��ي ن��ص��ادف��ه��ا اي��ن��م��ا ك���ان، يبقى 
تأثيرها محدودًا، أما عندما يتعلق األمر بنموذجنا 
الفريد العنيد، الذي يصّر على تحقيق ن��زوٍة دفع 
اللبنانيون ثمنها دمًا ومفقودين ومشردين قبل 
نحو عشرين عامًا، فهذا لعمري مسألة من المسائل 
الجسام، التي تظهر كيف أن تعاقب السنين لم 
يدفعه الى شيء من الحكمة والهدوء والملل، ومن 
لتحقيق  استخدمها  ال��ت��ي  للقيم  اعتبار  أي  دون 
نزوته سابقًا، ثم عاد وانقلب عليها آمًا أن يقوده 

من استعداه الى حيث يريد هذه المرة. 
حفيدي، على رغ��م عناده، حاضر أن يمّد يده 
ويعطي ما فيها، ويفتخر بالمشاركة، فهو بغريزته 
ال��ح��ش��ي��ش اذا شبع  ل��ي��ن��ب��ت  ل����زوم  ي��ع��ت��ب��ر أن ال  ال 
حماره. ولن يناور ويخّرب ويتحالف مع الشيطان 

األكبر ومن بعده الشياطين الزرق ليفّصل الظروف 
على قياس حلمه بالسلطة.

ال أظ��ن أن حفيدي أو الكثير من األط��ف��ال في 
ع��م��ره وب��ي��ئ��ت��ه وظ���روف���ه، ق�����ادرون ع��ل��ى ال��م��ت��اج��رة 
ب��ال��ح��روب وال���دم���اء وال��ف��ت��ن، ف��ق��ط لتحقيق رغبة 
م��ج��ن��ون��ة ف���ق���دت ص��اح��ي��ت��ه��ا ب��ف��ع��ل ال���س���ن���وات 
 لحفيدي أن 

ّ
المتراكمة.تجدر االشارة الى أنه يحق

يكون عنيدًا حين يطلب لعبة تستهويه، ويحصل 
عليها إال اذا كانت تتسبب باألذى له او لغيره من 
االطفال حوله. ط��راوة عمره تعطيه هذا الحق. اما 
الذي يريد حكم باد وقد تخطى عتبة الثمانين، 
هذا  وأخ��ط��ار  منطقي،  وغير  طبيعي  غير  فعناده 
العناد أكثر بكثير من إيجابيات تسلمه زمام الباد 
والعباد، اللهم اال اذا كان يريد المنصب من دون 

أن يحكم، على أساس أن الحكم هو بيد من ينصح 
ال��راغ��ب��ي��ن إن��ه��اء أزم���ة ال��رئ��اس��ة بالتفاهم م��ع قائد 
والقبول واالنصياع من  العنيد والخضوع  الشعب 
واال فصول  الديموقراطية،  للعبة  اعتبار  أي  دون 

متواصلة من العناد والشلل في مرافق الباد.
ان يتحول  المقارنة، خفت  أج��ري  وأن��ا  للحظة، 
للتخلف  مشابه  نموذج  ال��ى  يكبر  عندما  حفيدي 
ال��ذي أتابعه بشأن فرض من فاته القطار رئيسًا 
لكني  سلوكه،  تقويم  ف��ي  ففكرُت  للجمهورية، 
تداركُت ساخرة من شطحاتي وأعطيته ما يرغب 
ال��ذك��اء  ب����ذور  ال��ص��غ��ي��ر: أواًل  ل��ن يفعلها ه���ذا  ب���ه. 
واضحة في شخصيته، ثانيًا ال حق له في منصب 
الرئيس ألسباب طائفية. ثالثًا، حفيدي ابن أصل 

ديموقراطي منفتح أبًا عن جد. 

سناء الجاك

تعليق

عن حفيدي العنيد
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عّرينا الحروُب وترتدي
ُ
ت

نا شااًل
َ
أصوات

نا با صوٍت... با حلٍم
ُ
وتترك

كشاخصٍة تتمتُم اسَمها المدُن
التي انتظرْت

 حناجُرنا
ٌ
َعة وَّ

َ
ُمل

وهذا الجرُح ما انفطما
 اسمَك الموشوم يا وطني

ُ
ل

ّ
يرت

على زيتونِة الداِر التي
ما انفّك يحرسها

ركاُم البئِر... والماُء
كيعقوٍب يهدهدُه

ى الدمُع في األعماِق وارتطما
ّ
تشظ

وتنزُع شوَك قارعِة الطريِق
 النعماِن

ُ
شقائق

ها
ُ
حّمراواُت تقطف

سكاكيُن الخليفِة ثّم تلثُمها

الفراشاُت...
نلملُمها...

باَد الله بين اآلِه واآلِه
فتصلُبنا على مضٍض

عروبُتنا
 جرحنا الريُح

ُ
ق

ّ
رت

ُ
ت

وتتركُه رهيَن الجذِع ملتويا
عر

ِّ
 يحزُّ أصابعي الش

ٌ
أنا طيف

 نحوي
ٌ
تطيُر حمامة

ٌفأحضنها
ّوعة

َ
ُمل

 حناجرنا
ٌ
ّونة

َ
ُْمل

وُمنكِسرة

نقٌر على الجرح
عبود سمعو

شعر

1
حفرة  ف��ي  ت��اج��ه، سقط  ليلتقط  المعنى  انحنى 
كائنة بين ضوء الشمس المتحرك والزمن المتحرك. 
وألنه يصّدق أنه الملك، يصّدق أنه هو من اخترع 

م، لذلك ال مملكة له. العمق. المعنى ملك متوهِّ
2

أج��م��ل م��ا ف��ي ال��م��ع��ن��ى أن���ه م��ج��رد ك��ل��م��ة، أو أن��ه 
كلمة مجردة. لذلك يستطيع أن يتخفى بلبوس 

نقيضه.
3

ص��ورُه  إنها  يكون.  وال  وينفرط  المعنى  يتجّمع 
المخاتلة عن الصيرورة.

4
الساعون نحو المعنى، طابه ليسوا من طبيعته، 

لذلك مكتمل نقصان أدائهم في تخريبه.
5

بينما المعنى عاريًا وغير مرئي يعمل في عزلته. 

األشكال في الخارج محمومة تمزق مابسها توقًا 
إليه.

6
ممر، يقضي  ثمة  وال��خ��ي��ال،  ال��واق��ع  ي 

َ
منزل بين 

ال��م��ع��ن��ى أوق����ات����ه ي��ت��م��ش��ى ف���ي���ه. ب��ي��ن ال��ف��ي��ن��ة 
واألخ����رى ي����وّزع خ��ب��َز ظ��ال��ه وم���اء أس��م��ائ��ه على 
��ي��ن ك��ي ي��س��ت��م��روا ف��ي ال��ع��ي��ش/

َ
ق��اط��ن��ي ال��م��ن��زل

العبث.
7

م فهو الامعنى. إنه يهبني 
ّ
إن كان لي إله أو معل

ل��ب��س��ه أس��م��ااًل 
ُ
ف��رص��ة أن أع��ي��د ت��ش��ك��ي��ل��ه، أن أ

ليست على مقاسه وال تستره. إنه يرجئ رغبتي 
في االنتحار ألنه يوهمني أني أيضا حائك وساتر 
وق����ادر ع��ل��ى ال��خ��ل��ق واإلن���ج���از. وأن���ه يمكنني أن 

أردني إلى أصلي.
8

والمعنى مسطرة قياس نسياننا للزوال.

9
يقول المعنى: ما ال يمكن حدوثه، ما لم يحدث، 
هو أنا. لذا لكم أن تخّوضوا في الحلم والتأليف.

10
أي��ه��ا ال��م��ع��ن��ى، أري���د أن أراك ف��ي ث��ي��اب ن��وم��ك، 
ح��ي��ن��ه��ا ي��م��ك��ن��ن��ا أن ن��ت��ح��اور ح����ول ق��ت��ام��ة ال���دم 
ع��ل��ى ي��دي��ك، ع��ل��ى ط��ق��م يقظتك، ع��ل��ى أط���راف 
مناماتك، التي تعمل بقوة ضدك. أيها المعنى 
الذين يصفقون  إن  أق��ول  أن  الطاغية، هل لي 
عن  لصورهم  يصفقون  مثلك  الزائفة،  لصورك 

أنفسهم.
11

أيها المعنى، كأنك استطعت أن تنظف وجودك 
من األص��دق��اء واألع���داء. ألذلك أن��ت تذهب إلى 
حياتك متخفّيًا خفيفًا وهم يذهبون إلى موتهم 

ثقااًل؟
12

ما يقابل الموت ليس الحياة إنما وهم المعنى.
13

أتخيل المعنى وهو على فراش موته يقول: ألنه 

ليس ثمة حقيقة، ثمة جمال. وألنني أنا الملقى 
هنا لست أنا، ثمة أنت.

14
ما الذي تعرفه عني وعن نفسك؟ يقول المعنى 
شغفك ب��ي شغف ج��ن��وس��ّي. أن��ت أج��ي��ري ال��ذي 
ال تخدمني. وألن��ي أحيطك وال تدركني، أهبك 
بعضًا مني لحظة الذروة. فابتهْج بالجماع. بظلي 

ناقصًا وجسدك مبتهًا.
15

ي��رق��ب المعنى م��ع��ارك األص����وات م��ن ب��رج��ه، من 
خندقه. يبتسم وال يصحح خطأ شيوخ التجربة 

لنعتهم له بالصمت.
16

هل صحيح أن كل شيء قد قيل سابقًا؟ ربما.
مبتكرة. ال  ن��ك��رر بطريقة  أن  يبق س��وى  ل��م  إذًا 

ريب أن هذه فكرة قديمة أيضًا.
ال. فالشكل، لو تأملنا قليًا، هو تراجيديا/هوية 

كل حقبة مّر بها البشر.
ب���أوض���اع مختلفة. ول��ك��ن م��ن جهة  ال��م��ع��ن��ى  ه��و 
أخرى ما هو المعنى؟ هل هو ما ال نعرفه ونكرره؟

فراس سليمان

شذرات

سكاكين على طاولة املعنى

أرملة 
ديارنا  نزحنا عن  ي��وم  الطائفي،  االح��ت��راب  زم�ن 
ب��ال��ق��وة، كن�ا ن��ق��ف ط��واب��ي��ر ل��ش��راء ال��خ��ب��ز. ك�����ان 
للنساء  صفًا  اثنين،  صفي��ن  ��ون 

ّ
يصطف الناس 

وآخ���ر ل��ل��رج��ال. ك���ان ط��اب��ور ال��ن��س��وة ط��وي��ًا ج��دا 
م����ن  الرجال يتكّون   

ُ
ك�أنه أفعى س��وداء، وص���ف

 
ٌ
أرمل���ة ج�����اءت  وأن����ا.  مس�ّنين  أش��خ��اص  ث��اث��ة 
. أمرها 

ً
واصطف��ْت ف����ي ط��ابورن���ا، خلف����ي مباش��رة

ص��احُب المخبز المص��ري الجنسية أن تقف في 
ل من وضع  َعدِّ

ُ
طابور النس��اء، فقالت بحدة وهي ت

عباءتها السوداء الكال�حة:
- وه��ل هنالك رج���ال حتى أقف في صفه��م؟!

¶¶¶

زائر
بعد حرب الخليج الثانية، شاٌب، وزوجتُه الشابة، 
اقتحمت شب�اَك  نيام.  الربيعين  وطفلُتهما ذات 
غرفتهم شظية قنبل�ة أطلقه�ا مدفع ما وقطعتهم 
ن��ت��ي��ج��ة االق���ت���ت���ال ال���ط���ائ���ف���ي. ك����ل ج���س���د ص���ار 

نصفين.
¶¶¶

حظ عاثر
الطائفية  ال��ح��رب  نتيجة  م��ن��زل صديقي  ت��ه��دم 
ال���ع���ام  2006. أص��ي��ب صديقي  األخ���ي���رة  ف���ي 
ب��ال��ق��ص��ف وط�����ار ن��ص��ف ق��ح��ف رأس������ه. رق����د في 
المستش��فى سنة ونصف السنة. تركته زوجت�ه 
وق���د أخ����ذت م��ع��ه��ا أوالده. ه��و اآلن ي��ش��ح��ذ في 

الشوارع.
¶¶¶

رزمة أسئلة 
ليالي  م��ن  ليل��ة  ك��ل  يسكر  ك��ان  ال��ن��ازح  ج�اُرن��ا 

الح��رب الطائفية ح��د الثَ��َمل. يبدأ بعتاب أم���ه: 
- ِل��������َم ول��دِت��ن��ي ف��ي ق���ارة آس��ي��ا. ِل�����َم ول��دت��ن��ي في 
العراق. ِل�َم ولدِتني ف��ي بغداد. وِلَم ولدِتني ف�ي 

ش��ارع الموت. وِل�َم أنا نازح؟!
¶¶¶

سكران  
مهّجٌر عراق����ي مخم���ور سَ��ِئَم حي��اته. قبيل تهجيره 
قص��د س��وق مدينته. حّرر حمارا م�ن عربته. ربط 
نفَسه ب��دل�����ه. وس���ط ذه���ول َم���ن ف��ي ال��س��وق جّر 
ألعُن  حنج��رت��ه:  م���لء  صارخ���ا  بحمولته��ا  العربة 

الطائفية. 
¶¶¶

إنذار
. ق��ل��ع��ت ري����ح ال���س���م���وم ال��ن��خ��ل�����ة 

ٌ
ام��������رأة

ال���وح���ي���دة ف���ي ح��دي��ق��ة م��ن��زل��ه��ا. 
ع��ل��م�����������ت أن ع����زي����زًا ع��ن��ده�����������ا 

ب��زوج��ه��ا  إذا  س���ي���م���وت. 
ُيذَبح بحسب الهوية. 

             ¶¶¶

إنسان  
ذات ح��رب طائفية 
ك�����ن�����ت ان������ظ������ر إل�����ى 

الحمار... وأحسده.
¶¶¶

جنوبية 
أت������س������ك������ع ت���س���ك���ع���������������ا 

ش��وارع  أح��د  ف���ي  معرفيا 
الت���ي  الناصري���ة  الن��اصرية. 

واس��ط  م���ن  خ��راب��ا  أش��د  ه���ي 
 
ٌ
ال���ق���دي���م���ة. واج���ه���ت���ن���ي ش���اب���ة

عراقية مهجرة  متعبة تستجدي 
الم����ارة بكفين مقطوعتين.

¶¶¶

تجار ميزوبوتاميا
 ن��ازح��ة مقوسة 

ٌ
دل��ف��ْت إل�����ى مقهى ال��ت��ج��ار ام����رأة

شيئًا.  اح���ٌد  ُي��ْع��ِط��ه��ا  ل����م  تستجدي.  ال��ظ��ه��������ر... 
أال  أخرج��ي.  صاحبها:  َهَرها 

َ
ن طلبِها.  ف�ي  ألّح�ت 

تخجل��ين. أنِت وسط الرجال. عيب!
أث��ن��اَء مغادرتها  ب��م��رارٍة وح���زٍن غريبين في  قالْت 
 نظي���رُه: 

ّ
�����ل

َ
وكانت تهز يده��ا اليمن���ى باسته���زاٍء ق

وأيَن هم الرجال؟!
¶¶¶

مهّرب
وول��د،  بنتان  الث��اثة،  ها 

ُ
أطفال برفقتها  عراقية 

برفقِة مهّرٍب يحاول��ون اجتي��از الح����دود للذهاب 
إل���ى زوج��ه��ا ال����ذي ه���رب م��ن ال��ح��رب ال��ط��ائ��ف��ي��ة. 
راودها ع��ن نفسها. رفضت. فذبح ابنت�ها البكر. 
ها 

َ
طفل ذب�����������ح  أب�����������ت.  ال��ث��ان��ي��ة.  فن�حر  امتن���عت. 

الث��الث. همَّ به�ا. قاومت�ُه. 
ذبحه�ا.

¶¶¶

ابتسامة
ذات ب����غ����داد. أس���ي�������ُر ف�����ي ش���������ارٍع م��ق��ف��������ر ألح��د 
صاحَبها  بتقطع.  ْمِط��ر 

ُ
ت السم���اء  العشوائيات. 

سنوات  تس���ع  بعم���ر   
ٌ
فت���اة برع��د.  متبوٌع   

ٌ
ب��َ������ْرق

م��ررُت   ذاُت سب���ِع عي���ون. 
ٌ
ق���ادة تزي���ن ص���دَرها 

 .
ً
موحي���ة  

ً
ابتسام���ة بوجه���ي  ابتسم���ْت  بقرب�ه���ا. 

قال���ْت لي: هل تريد أن تلهو؟
تساءلُت متعجبًا: ماذا يا ابنتي؟ 

ال��دار  إل��ى   وه��ي تشير 
ً
ب��ه��دوء مبتسمة أجابتني 

أخواتي  ال��داخ��ل  ف�ي  هن��ا  عتبتها:  على  الواقفة 
الشابات النازحات بإمكانك اللهو بهّن. 

¶¶¶

إعالن 
ش��اٌب جالٌس عل��ى كرسي خي��زران عند مدخ���ل 
��ه الف��ت��ة ت��ش��ي��ر بسهٍم 

َ
���ق خ��ل��ف

َ
م��ق��ب��������رة، وق����د َع���ل

ِتب عليها بخط الرقع����ة 
ُ
ب ناحية رأس��ه، ك مصوَّ

الرقيق: "شاب نازح بعمر الزهور يريد الزواج".
¶¶¶

أنا
��ق ف���ي س��م��اِء 

ّ
ط���ي���وٌر رم���ادي���ة ق���وي���ة م��ه��ي��ب��ة ت��ح��ل

 
َ

 ف��ي طيرانها االن��س��ي��اب��ي شكل
ً
ال�����زوراء، م��ت��خ��ذة

ك���انت  تحليقها  اس��ت��م��ر  ��م��������ا 
ّ
ك��ل واس���ع���ة  دائ�����رة 

الدائ���رة تضيق وكان بينهن طائٌر واحٌد أبيُض 
 وج��م��ي��ل ج���دًا، 

ٌ
رش���ي���ق

َوَضْعَنه ف��ي منتصف الدائرة الت�ي ق���د َصْنعَنها 
الذي  أنا  األبيُض  الطائ�ُر  ذل��َك  ك��اَن  بطيرانِهن. 

هجرت قسرًا عن دياري ألنني من طائفة أخرى.
¶¶¶

بلدٌة ميتة
الطيبة  بلدتنا  ف��ي  ال��ن��اُس  ذات ح��رب طائفية. 
إنهم يكرهونها.  البابل،  م��ن صوت  يتشاءمون 
وتجده��ا  يحّبونها،  الغربان،  بنعيق  ويتفاءلون 
ع��ن��ده�����������م م��دل��ل��������ة ج�������دًا، ت��م��������أل األم��ك��ن��ة ك��ل��ه�����ا. 
عجي���ٌب أم�ُر أبنائه���ا، يغتال����ون الباب��ل الصادحة 

المغردة؟!
¶¶¶

تحقيق 
��������اح جنوبي 

َ
ف م��اش��ي��ة  ك��ل  بقتل  ق���ام مسلحون 

سومريتيِن  عينين  ذي  قصي��ر  نحي��ف  كه���ل 
داره  ه���دم  إل����ى  وعم����دوا  ذكيتين،  شجاعتي���ن 
روه بين النزوح أو إع����دام أبنائ���ه  يَّ

َ
ب��جرافات����هم، خ

أم�����ام عينيه. رف����ض.
أع����دم المسلحون أبناءه الثمانية رمي�����ًا بالرص��اص 
رافضًا  ك��ان  ألن��ه  المتحديت���ين.  عينيه  وأم����ام 

التهجير.
¶¶¶

عقوبة
إخاء  رفضا  وش��اب.  بشيخ  مسلحون يمسكون 
هر. يسكبون عليهما 

ْ
هرًا ِلظ

ْ
دارهما. يربطانهما ظ

شتائيٍة  ليل��ٍة  ع���راء  ف���ي  ويتركانهما  ب����اردًا  م���اًء 
قارسٍة جدا.

ص��ب��اح��ًا: وج����دوا ال��ش��ي��َخ م��ي��ت��ًا، وال��ش��������اب مصابًا 
بالشلل.

¶¶¶

ميتة
عين���اه جاحظتان تستغيثان، وفم���ُه 

م��ف��ت�����������وح ع��ل�����ى س��ع��ت��ه، 
 
ً
ص���رخة يطلق  كأنه 

احتجاجي�ة. 
ل����ح����ظ����ة ذب���ح���ة 

ألن�������ه رف����ض 
م���������غ���������ادرة 

داره. 
¶¶¶

غزل
 ط��ف��ول��ت��ن��ا ف���ي ال����ع����راق إب�����ان ح��رب 

ُ
ك���ان���ت ل��ع��ب��ة

ورق  م��ن  ص��واري��خ  نصنع  أن  الطائفية  التهجير 
لقها عل��ى بنات ج�يراننا في 

ْ
ط

ُ
دف��اتر دراس�تنا ون

حي الصفيح.
¶¶¶

عرس 
أم��������ام  ع��روس��ه  ينتظر  ع��ري��ٌس  زف��اف��ه��م��ا،  قب�ي�ل 
 ملونة 

ٌ
مصففة الشعر. تسود شارَع الكرادِة فرحة

 
ٌ
ب��أح�����ل��ى األغ�����ان��ي وال��رق��ص�����ات. ان��ف��ج��رْت س�����ي��ارة
ثر. 

ُ
ب��غ��داد. راح ضحيَتها أن��اٌس ك مفخخة ه�����ّزْت 

عمد أه�ل العروسين إلى زفافهما بموكب عْرٍس 
جميل إلى مقبرة وادي السام.

¶¶¶

مشاجرة 
في إحدى عشوائيات دار السام مهجٌر تشاجر 
ذات  ابنته  فقت��ل  أغ��اظ��ت��ه��ا...  أراد  زوج��ت��ه.  م��ع 

الربيعين.
¶¶¶

ضحية
س��م��راء متشحة ب��ال��س��واد ت��ج��ل��س أم��������ام إح��������دى 
 
ً
ب�����واب�����ات ال���ق���ص�����������ر ال���ج���م���ه�����������وري. ت���ض���ع دم���ي���ة
با  تناغيه��ا  تناغي�ها.  في حضنها.  باستيكية 
مل��ل. سأل��ُت عنه��ا، قال���وا "إن ميليشيات مسلحة 

َتل��ْت طفلتها وزوجها بحسب الهوية". 
َ
ق

¶¶¶
مقصلة

ك���ان���ت ح��ب��ي��ب��ت��ي ف����ي ان����ت����ظ����اري. اع��ت��رض��ت��ن�����ي 
السرعة  أبهذه  قائلة:  مثله���ا  حلوة  وابتسامت�ها 
استطعَت أن تنساني؟ حييُته����ا بأحلى ابتسامة، 

، قلُت لها بمودة:
ً
 عسك���رية

ً
وأديُت لها تحية

- ُحّبِك وأنِت مثل لون عيني ولون بشرتي أبدا ال 
يتغيران ف��ي قلبي.

َضِحَكْت، وقالت بدالٍل متعجبة:
- أتحّبني؟!

قلُت لها بمحبة:
- أموُت ألجلك.

ف��زع��ت م��ن ن��وم��ي الن ي���وم أم��س 
ح��ب��ي��ب��ت��ي ذب��ح��وه��ا ألن اس��م��ه��ا 

بغداد.

إب���ان ح��رب الثماني س��ن��وات، ع��ش��ُت حدثًا 
 

ّ
���َت���ح ف���ي ق��ل��ب��ي ج��رح��ًا س����وف ي��ظ��ل

َ
م���روع���ًا ف

أرى، رأي  زل���ُت  م��ا  إن��ن��ي  م��ا حييُت.  مفتوحًا 
العين والقلب، ذلك اليوم القاتم من تاريخ 
 وح���زن���ًا، حيث 

ً
ب��ل��دي األك���ث���َر ع��ن��ف��ًا ودم���وي���ة

 ش��ارع الهوى سابقًا، 
َ
وقفُت مهمومًا وس��ط

والحبوبي حاليًا في الناصرية، بعد خروجي 
 ل���ي، عندما 

ٌ
م��ن ال��م��درس��ة وب��رف��ق��ت��ي زم��ي��ل

وص��ل��ن��ا س���اح���ة ال��ح��ب��وب��ي ال���ت���ي ي��ت��وس��ط��ه��ا 
ت���م���ث���ال ال���ش���اع���ر ال���م���ج���اه���د م��ح��م��د س��ع��ي��د 
الحبوبي، مّر رتل عسكري من الاندكروزات 
وال����������وازات واألي�����ف�����ات وال����ف����وان����ات ي��ح��م��ل��ن 
الدّبابات وناقات الجنود، والجنود يلّوحون 
بعامة  المتعبين  والمارة  المدارس  لتامذة 
ال��ن��ص��ر. ش��اه��د زم��ي��ل��ي مثلما ش��اه��دُت أّم��ه 
الجميلة زوجة الشهيد، وقد وقفْت  الشابة 
أم��ام��ه��ا س��ي��ارة ن���وع ت��وي��وت��ا "س��وب��ر" ح��م��راء 
 يضع على متنه ثاث 

ٌ
اللون يقودها ضابط

نجوم ذهبية، راودها، فصعدْت إلى سيارته 
ون��ح��ن ن��ت��ط��ل��ع م��ب��ه��وت��ي��ن ب��ع��ي��ون س��وم��ري��ة 
سود تلتهب دمًا، في أثناء مرور السيارة من 
 عقب سيجارته بوجوهنا 

ُ
أمامنا رمى الضابط

وراح عقب سيجارته يعربد في الهواء حتى 
تلقفته األرض. أرض العراق، وحماة البوابة 
لنا. سألُت  النصر  يلّوحون بعامة  الشرقية 

نفسي آنذاك:
أن����ح����اُز وب���ش���ك���ٍل م��ط��ل��ق لمحنة  - ك��ي��ف 

اإلنسان أيًا كان موقعه؟ 
 في 

ً
 ج��وه��ري��ة

ً
ف���ك���اَن ه���ذا ال���س���ؤال ث��ي��م��ة

كتاباتي. 
يومها حاولُت أن تكون حياتي مثل حياة 
نهايتها  حتى  بدايتها  م��ن  حكمت،  ن��اظ��م 
ك��ف��اح��ًا م��س��ت��م��ي��ت��ًا دف���اع���ًا ع���ن ال��م��ظ��ل��وم��ي��ن 
أول  فكتبُت  والمضطهدين،  والمقهورين 
ال��راب��ع  ف��ي  ف��ي حياتي وذل���ك  قصة قصيرة 
وثمانين  أرب��ع��ة  ع��ام  نيسان  م��ن  والعشرين 
وتسعمئة بعد األلف، وقد وسمُتها بعنوان 
"ع��رب��دة عقب س��ي��ج��ارة ال��ض��اب��ط ال��ع��راق��ي". 
ب����ه����ذه ال����ق����ص����ِة أك�������ون ق����د ان���ت���م���ي���ُت إل���ى 
 أن أنتمي ألعمامي وأخوالي، 

َ
اإلنسانية بدل

ت��ُك شهرزاُد  لم  إنجازها  من  االنتهاء  ساعة 
 ألعرضها عليها، فعرضُتها على والدي، 

ً
حية

بعدما فرغ من قراءتها.
قال لي: 

التي تجلب   
َ
المهنة اخ��ت��رَت  لقد  ُب��ن��َي.   -

الفقر!
ِرحًا:

َ
فبادرتُه ف

 
َ
- لقد اخترُت المهنة

التي تغّير العالم. 
ب والدي بحنّو: 

ّ
عق

- س��ت��ب��ق��ى ط������وال ح��ي��ات��َك 
تطارد خيط دخان. 

ف��ب��ك��ي��ُت ف����ي س�������ّري، وق������ْد الح���ظ 
حزني وثباتي، فأوصاني مرغمًا:

- ُب��ن��ي. ه��ن��ال��ك ك���وٌن ب��دي��ع م��ن ن��وٍر 
ال��ع��راق أرض  ال��ل��ُه، وإن أرَض  ��ُه 

ُ
��ق

ُ
خ��ال

األن��ب��ي��اء واألول���ي���اء واألوص���ي���اء، إنها 
واع��ل��ْم  ن����ور،  أرُض  ع��ب��ق��ر"،  "أرُض 
جيدًا أن الظلمة دائمًا ضد النور، 
والشر دائمًا ضد أرض النور، أرض 
الخيِر، أرض ال��ع��راق، وإي���اَك وأن��َت 
دير ظهرك لإلنسانية. 

ُ
تكتب أن ت

َتها عرفُت كيف أكون نورًا. 
َ
لحظ

ل����ك����ْن! ح���ت���ى اآلن ل����م أع������رف ل���م���اذا 
اآلخرون يصّرون على أن يكونوا شرًا 
في أرض النور، وأقول إن ما يحدث من 
ويات على هذه األرض، أرِض العراِق هو 

بسبب النوِر الذي يشّع فيها. 
عمري  انطفاء  انطفائي،  يستمُر  وهكذا 

 بأثر قصة. 
ً
قصة

¶¶¶

ك����ب����رُت، ك����ُب����َر ه���م���ي، وأن������ا أق�������رأ، وأق������رأ، 
يفرغ  أم��اٍن  الكتابة صّمام  وأك��ت��ب، فكانت 
الكتابة  وجعلتني  وغ��ض��ب��ي،  وح��زن��ي  أل��م��ي 

أقف على قدمي. 
دخلنا الكويت بحجة أن الماجدة العراقية 

صارْت بعشرة دنانير.

¶¶¶

إب�����ان ال���ح���ص���ار ك���ن���ُت أن���ظ���ر إل����ى ال��ح��م��ار 
إل��يَّ ويشيح  الحماُر ينظر  وأح��س��ُدُه، وك��ان 
بوجهه عني يزدريني. أليَس هذا بكاٍف ألن 

يجعلني أكتب؟ 
ك��ن��ُت أك��ت��ب واق����رأ م��ن أج���ل ذات����ي. اآلَن 
صرُت أقرأ وأكتب من أجل اآلخرين. حاولُت 
ال��ك��ت��اب��ة َع����ن اق��ت��ن��اع��ات��ي م���ن دون خ���وف، 

فالعمُر واحٌد، والعمر قصير. 
 اآلخرين وأحقق 

َ
حّس الحياة، حياة

ُ
كنت أ

ذاتي في الكتابة. نشرُت أول قصة قصيرة 
لي في مجلة "اإلتحاف" التونسية عام سبعة 
 
ُ
م��وس��وم��ة األل����ف،  ب��ع��د  وتسعمئة  وتسعين 
ب��ع��ن��وان "ع�����رس ف���ي م���ق���ب���رة"، وم��وض��وع��ه��ا 
 بناتُه لبيت 

ٌ
 من الحصار، إذ باع رجل

ّ
مستل

دعارة كونه ال يستطيع أعالتهن، فأصيبت 
أمهّن بالجنون. 

ال����ح����ي����اة ي���ع���ت���م���د ع����ل����ى ث�����راء  إن ط�������ول 
انطفاء  ويستمر  ط��ول��ه��ا،  ع��ل��ى  ال  لحظاتها 
 ب��أث��ر ق��ص��ة. ح��اول��ُت بكتابتي 

ً
ع��م��ري ق��ص��ة

أن أج��س��د ح���وادث ت��ج��رح اإلن��س��ان العراقي 
ح��وادث حطمْت  كرامته،  في  الصميم،  في 
ُه من أبسط حقوقه 

ْ
إنسانية العراقي، وجّردت

والفوضى  والعنف  الظلم  يعتريه  وط��ٍن  في 
والعقم.

ص�������درْت م��ج��م��وع��ت��ي ال��ق��ص��ص��ي��ة ال��ب��ك��ر 
"إي����ق����اع����ات ال����زم����ن ال�����راق�����ص" ع�����ام أل��ف��ي��ن 
العرب،  واألدب���اء  الكتاب  اتحاد  عن  واثنين 
ال���ت���ي ك��ت��ب��ُت��ه��ا ب���ص���دق ع���ن ن��ب��ض ِواق��ع��ن��ا 
ال��ع��راق��ي ال��ب��ائ��س وإن��س��ان��ه ال��م��س��ح��وق إب��ان 
جائعة،   

ً
أغلبية ال��ذي يشكل  الحصار،  فترة 

م���ري���ض���ة، ج���اه���ل���ة، م��ظ��ل��وم��ة، ت��ت��ف��رج على 
بعيون  الغد  إل��ى  وتنظر  نهار،  ليل  همومها 
الذي  ونفوس سوداوية إلنسانه  متشائمة 

أضناه القهر. 
على  يعيشون  ع��م��ن  التعبير  اس��ت��ط��ع��ُت 
ح��اف��ة ال��ح��ي��اة ف��ي ق��اع��ه��ا ال��ع��راق��ي ال��س��اخ��ن. 
اس��ت��ط��ع��ُت م��ن��ذ ال��ب��داي��ة أن أن��ت��ب��ه لخطورة 

القصة وأهميتها. 
هذا هو التحدي!

القصة كائٌن بدائي متوحش مثل الشعر 
إلى حد كبير. الشعر والقصة أجدهما يمثان 
طهر اإلنسان. ألنهما متمردان على األعراف 
 "ابنتي 

ُ
كونهما محبان للحرية، فجاءت والدة

الثانية"، "زليخات يوسف"، بعد سقوط من 
كتب على رحات دراستنا وبالصبغ األحمِر 
الفاقع: "جيل الثورة" عام ألفين وخمسة عن 

"دار الشؤون الثقافية العامة" ببغداد. 

¶¶¶

أجدني أعيش إال من أجل القصة. أعيش 
حياتي بكل تفاصيلها ولكنني ال أغفل عن 
ال��ق��ص��ة. ك��ل ت��ف��ص��ي��ٍل ف��ي ح��ي��ات��ي مضمٌخ 
بالقصة، وأنا اليوم أكثر ثباتًا على أن القصة 
هي خاصي األول في هذه الحياة ألني أجد 
ه، وينطفُئ عمري بأثر 

ّ
فيها ذخيرة عمري كل

 دخان... 
َ
طارد خيط

ُ
قصة. وما زلُت إلى اآلن أ

وأنا اآلن أسقط في النسيان.
قلُت لها بمحبة:
- أموُت ألجلك.

أم��س حبيبتي  ي��وم  م��ن نومي الن  فزعت 
ذبحوها ألن اسمها بغداد. 

شارع الهوىحبيبتي ذبحوها ألن اسمها بغداد
علي السباعي

نصوص

عمل 
لضياء العزاوي.

لوحة لطارق بطيحي.


